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I. BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 VÀ TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001

1. ISO là gì?
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO - International Organization for
Standardization) được thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt tại Geneva - Thụy Sĩ. ISO là
một hội đoàn toàn cầu của hơn 150 các các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (mỗi thành viên
của ISO là đại diện cho mỗi quốc gia của mình), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng là thành viên chính thức của ISO từ năm 1977 .
Tổ chức ISO chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) khuyến
nghị áp dụng nhằm thuận lợi hóa thương mại tòan cầu và bảo vệ an toàn, sức khỏe và
môi trường cho cộng đồng. Hiện nay, ISO với gần 3000 tổ chức kỹ thuật với hệ thống
các Ban Kỹ thuật (TC-Technical committee); Tiểu ban kỹ thuật (STC); Nhóm công tác
(WG) và Nhóm đặc trách có nhiệm vụ soạn thảo các tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn
quốc tế ISO được ban hành sau khi được thông qua theo nguyên tắc đa số đồng thuận
của các thành viên chính thức của ISO.
Hiện nay ISO đã soạn thảo và ban hành gần 16.000 tiêu chuẩn cho sản phẩm,
dịch vụ, hệ thống quản lý, thuật ngữ, phương pháp…
2. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là gì?
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành
nhằm cung cấp các hướng dẫn quản lý chất lượng và xác định các yếu tố cần thiết của
một hệ thống chất lượng để đạt được sự đảm bảo về chất lượng của sản phẩm hay dịch
vụ mà một tổ chức cung cấp.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lần đầu tiên vào năm 1987, sau lần soát xét đầu tiên vào
năm 1994, bộ tiêu chuẩn này bao gồm 24 tiêu chuẩn với 3 mô hình đảm bảo chất lượng
cơ bản (ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003) và một số tiêu chuẩn hướng dẫn.
Sau lần soát xét thứ hai vào năm 2000, bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 được hợp
nhất và chuyển đổi còn lại 4 tiêu chuẩn chính sau:
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Tên gọi

ISO
ISO 9000:2000

Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

ISO 9001:2000

Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

ISO 9004:2000

Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến

ISO 19011: 2002

Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng và môi
trường

a) Tiêu chuẩn ISO 9000:2000 mô tả cơ sở nền tảng của các hệ thống quản lý
chất lượng và quy định hệ thống thuật ngữ liên quan.
b) Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất
lượng cho một tổ chức với mong muốn:
+ Chứng minh khả năng của tổ chức trong việc cung cấp một cách ổn định các
sản phẩm/dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định có liên
quan
+ Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng nhờ việc áp dụng có hiệu lực và
thường xuyên cải tiến hệ thống
ISO 9001:2000 có thể được sử dụng với mục đích nội bộ của tổ chức, với mục
đích chứng nhận hoặc trong tình huống hợp đồng. Khi áp dụng ISO 9001:2000, tổ chức
có thể loại trừ các điều khoản không áp dụng đối với hoạt động sản xuất/cung cấp dịch
vụ của mình liên quan đến nghĩa vụ thoả mãn khách hàng hay đáp ứng các yêu cầu chế
định. Những ngoại lệ này được giới hạn trong phạm vi điều 7 của tiêu chuẩn ISO
9001:2000 và phải được tổ chức chứng minh rằng điều ngoại lệ này không liên quan
đến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
c) Tiêu chuẩn ISO 9004:2000 đưa ra các hướng dẫn cho hệ thống quản lý chất
lượng để có thể đáp ứng cho nhiều mục tiêu hơn. Tiêu chuẩn này đặc biệt chú trọng tới
việc thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động, hiệu quả và hiệu lực của tổ chức sau khi
đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2000.
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Tuy nhiên, tiêu chuẩn ISO 9004:2000 không được sử dụng cho mục đích chứng
nhận của bên thứ ba (Tổ chức Chứng nhận) hoặc cho các mục đích thoả thuận có tính
hợp đồng. Khi được so sánh với ISO 9001:2000, có thể thấy rằng các mục tiêu đặt ra
trong ISO 9004:2000 đã được mở rộng hơn để bao gồm cả việc đáp ứng mong muốn
của tất cả các bên có liên quan đồng thời với việc quan tâm đến kết quả hoạt động của tổ
chức.
d) Tiêu chuẩn ISO 19011:2002 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã được chuyển dịch thành tiêu chuẩn Việt Nam tương
ứng:
TCVN ISO 9000:2000; TCVN ISO 9001:2000; TCVN ISO 9004:2000 và TCVN
ISO 19011:2003
3. Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và mục đích áp dụng là gì?
Các tiêu chuẩn nói trên đã được biên dịch và được Bộ Khoa học và Công nghệ
ban hành thành tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) theo nguyên tắc chấp nhận toàn bộ và chỉ
bổ sung ký hiệu TCVN trước ký hiệu của tiêu chuẩn ISO.
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 mô tả điều phải làm để xây dựng một hệ
thống quản lý chất lượng nhưng không nói làm thế nào để xây dựng nó.
Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 là nhằm để:
 Chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đồng nhất đáp ứng các yêu cầu của khách
hàng và các yêu cầu pháp lý khác.
 Nâng cao sự thoả mãn khách hàng qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống này,
xây dựng các quá trình để cải tiến thường xuyên và phòng ngừa các sai lỗi.

4. Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 là gì?
Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2000 có thể do nhiều mục đích khác nhau tùy
theo yêu cầu của mổi tổ chức, tuy nhiên qua kết quả khảo sát việc áp dụng thí điểm tiêu
chuẩn này trong một số các các cơ quan hành chính trong nước đã áp dụng thành công
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và kinh nghiệm áp dụng của các nước như Malaysia, Singapo, Ấn độ, … chúng ta có thể
dễ dàng nhận thấy một số tác dụng cơ bản cho tổ chức như sau:
 Các Quy trình xử lý công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước được tiêu
chuẩn hóa theo hướng cách khoa học, hợp lý và đúng luật và theo cơ chế một
cửa;
 Minh bạch và công khai hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc cho tổ chức và
công dân để tạo cho dân cơ hội kiểm tra;
 Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải
quyết công việc trong nội bộ của cơ quan để có chỉ đạo kịp thời;


Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công
theo mục tiêu cải tiến thường xuyên theo yêu cầu của tiêu chuẩn;

 Cũng cố được lòng tin, cải thiện mối quan hệ và hình ảnh của cơ quan hành
chính nhà nước các cấp đối với tổ chức và công dân phù hợp bản chất của nhà
nước ta là do dân và vì dân.
Bên cạnh đó còn có các lợi ích cụ thể trong cơ quan như sau:
 Nối kết hệ thống quản lý chất lượng vào các quá trình của cơ quan hành chính
nhà nước;
 Hệ thống văn bản các quy trình và thủ tục hành chính được kiện toàn tạo cơ hội
xác định rõ người rõ việc, nâng cao hiệu suất giải quyết công việc đồng thời có
được cơ sở tài liệu để đào tạo và tuyển dụng công chức, viên chức;
 Lãnh đạo không sa vào công tác sự vụ, ủy thác trách nhiệm nhiều hơn cho cấp
thuộc quyền và có nhiều thời gian để đầu tư cho công tác phát triển cơ quan;
 Đo lường, đánh giá được hệ thống, quá trình, chất lượng công việc và sự hài lòng
của khách hàng theo các chuẩn mực hay mục tiêu chất lượng cụ thể;
 Làm cho công chức, viên chức có nhận thức tốt hơn về chất lượng công việc và
thực hiện các thủ tục nhất quán trong toàn cơ quan vì mục tiêu cải cách hành
chính;
 Khuyến khích công chức, viên chức chủ động hướng đến việc nâng cao thành
tích của đơn vị và cơ quan;
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 Đánh giá được hiệu lực và tác dụng của các chủ trương, chính sách và các văn
bản pháp lý được thi hành trong thực tế để đề xuất với cơ quan chủ quản có các
biện pháp cải tiến hoặc đổi mới cho thích hợp với tình hình phát triển;
 Thúc đẩy nhanh việc thực hiện quy chế dân chủ trong các mặt hoạt động của cơ
quan và tạo cơ hội để các thành viên có liên quan tham gia góp ý các định hướng,
mục tiêu, chiến lược và các thủ tục và quy trình giải quyết công việc hành chính.
Với các tác dụng nói trên, việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong lĩnh
vực hành chính nhà nước đã góp phần đáng kể trong việc cải cách thủ tục hành chính và
có thể xem nó là một công cụ hữu hiệu để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính hiện
nay.
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II. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ THUẬT NGỮ
Các thuật ngữ và quan điểm liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng
(HTQLCL) được sử dụng trong tài liệu này đều được trích dẫn từ TCVN ISO
9001:2000 và được vận dụng trong lĩnh vực hành chính nhà nước (HCNN). Dưới đây là
một số thuật ngữ và quan điểm cần nắm vững để triển khai áp dụng đúng theo yêu cầu
của TCVN ISO 9001:2000.
1. Thuật ngữ và khái niệm
1.1 Chất lượng là gì?
Chất lượng là mức độ mà một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu
cầu.
Chú thích 1 - Thuật ngữ "chất lượng" có thể sử dụng với các tính từ như kém,
tốt, tuyệt hảo.
Chú thích 2 - "vốn có" nghĩa là tồn tại trong cái gì đó, nhất là một đặc tính
lâu bền hay vĩnh viễn.
Một số khái niệm về chất lượng thể hiện định nghĩa nói trên như sau:
 Công dụng phù hợp (Juran).
 Phù hợp với yêu cầu quy định (Crosby).
 Không sai lỗi.
 Làm hài lòng khách hàng.
Chất lượng của hoạt động HCNN thường được thể hiện khả năng giải quyết công
việc đáp ứng yêu cầu của "dân" (đúng luật, công khai, minh bạch, nhất quán, đơn giản,
chuyên nghiệp, kịp thời, gần dân, lịch sự, sẵn sàng, tận tụy, an toàn ...) và yêu cầu của
chính phủ (hiệu lực, và hiệu quả ..).
1.2 Quản lý là gì?
Quản lý được hiểu là bao gồm các hoạt động có phối hợp để định hướng và
kiểm soát một tổ chức.
Mô hình quản lý theo chu kỳ Demming P-D-C-A (Hoạch định – Thực hiện –
Kiểm tra – Hành động 5) được áp dụng cho tất cả các quá trình trong tổ chức (xem
bảng 2-1).
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Phương pháp luận nói trên có thể áp dụng cho các quá trình quản lý chiến lược
của lãnh đạo cơ quan đến các hoạt động tác nghiệp đơn giản.
Bảng 2-2 Phương pháp luận về chu kỳ quản lý và cải tiến

A

P

P

D

Hoạch
định
(Plan)

Thiết lập chính sách, các mục tiêu, các quá trình
và thủ tục cần thiết để chuyển giao các kết quả
phù hợp với yêu cầu của khách hàng và chính
sách của tổ chức.

Thực hiện
(Do)

Thực thi các quá trình đã hoạch định.

Kiểm tra
(Check)

Theo dõi và đo lường các quá trình và sản phẩm
dựa trên các chính sách, mục tiêu và các yêu cầu
đối với sản phẩm và báo cáo kết quả.

Hành
động
(Act)

Hành động để cải tiến thường xuyên kết quả họat
động của quá trình.

1.3 Qúa trình là gì?
Tập hợp các hoạt động có liên quan lẫn nhau hoặc tương tác để chuyển hóa
đầu vào thành đầu ra.
Các quá trình trong một tổ chức thường được hoạch định và được tiến hành dưới các
điều kiện được kiểm soát để gia tăng giá trị như quá trình quản lý công văn đi đến,
quá trình giải quyết công việc hành chính …. (xem hình 2-1) Hình 2-1 Mô hình các
quá trình trong một tổ chức
Đầu ra của các
quá trình khác

Đầu ra của các
quá trình khác
Đầu vào
của A

QÚA TRÌNH A

Đầu vào của B
Đầu ra
của A

QÚA TRÌNH B

QÚA TRÌNH D
Đầu ra
của B

QÚA TRÌNH C

Đầu ra
của D

Đầu vào
của D

Đầu ra
của C

Đầu vào
của C

Đầu vào và đầu ra có thể thấy được (chẳng hạn như văn bản hành chính, thiết bị
hoặc vật tư) hoặc không thấy được (chẳng hạn như thông tin hoặc năng lượng). Đầu ra
cũng có thể không định trước như chất thải hoặc chất gây ô nhiễm và thông thường đầu
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vào của một quá trình thường là đầu ra của các quá trình khác. Mỗi quá trình đều có
khách hàng và các bên quan tâm (có thể trong nội bộ hoặc bên ngoài) chịu ảnh hưởng
bởi quá trình đó và bên tạo các đầu ra được xác định theo nhu cầu và mong đợi của họ.
Một số ví dụ điển hình về các quá trình trong lĩnh vực HCNN:
a) Các quá trình quản lý chiến lược để xác định vai trò của cơ quan HCNN trong
môi trường kinh tế xã hội;
b) Cung cấp các nguồn lực và năng lực để cung cấp dịch vụ công;
c) Các quá trình cần thiết để duy trì môi trường làm việc;
d) Xây dựng, soát xét và cập nhật các kế hoạch phát triển và các chương trình
công tác;
e) Theo dõi và đánh giá qúa trình cung cấp dịch vụ;
f) Các qúa trình công khai trong nội bộ và trao đổi thông tin bên ngoài bao gồm
các cơ chế lôi cuốn công dân tham gia và xúc tiến các cuộc đối thoại với các bên quan
tâm bên trong và bên ngoài để khuyến khích sự chia xẻ sự hiểu biết về các khía cạnh,
vấn đề và kết quả hoạt động của cơ quan HCNN;
h) Các quá trình thể hiện tính sẵn sàng và đáp ứng khẩn cấp đối với các cuộc
khủng hoảng.
1.4 Sản phẩm là gì?
Sản phẩm là kết quả của một quá trình.
Sản phẩm được hiểu theo khái niệm chung nhất bao gồm phần cứng, phần mềm,
dịch vụ hay vật liệu đã chế biến. Sản phẩm trong lĩnh vực hành chính thường là kết quả
giải quyết công việc hành chính hay còn được gọi là dịch vụ hành chính cung cấp cho tổ
chức và công dân. Dịch vụ là kết quả của một hoặc nhiều quá trình do cơ quan HCNN
tiến hành tại nơi tương giao giữa cơ quan hành chính và tổ chức/công dân. Chẳng
hạn như giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, cấp hộ chiếu, giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, cung cấp nước, cung cấp điện, v.v.

1.5 Khách hàng/Công dân
Là tổ chức hoặc cá nhân nhận dịch vụ hoặc kết quả giải quyết công việc từ cơ
quan hành chính.
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Chú thích 1: Điều quan trọng đối với cơ quan HCNN là nhận biết các loại khách
hàng khác nhau và đáp ứng một cách cân bằng tất cả các yêu cầu và mong đợi của họ.
Ví dụ như người đóng thuế và người trả lệ phí cho các dịch vụ công đều là công dân
nhưng lợi ích mang lại của dịch vụ hành chính lại khác nhau.
Chú thích 2: Thuật ngữ "khách hàng" có thể gây tranh cãi trong lĩnh vực hành
chính nhà nước, do vậy thuật ngữ này nên được hiểu là người tiêu dùng/công dân.

1.6 Công khai
Kết quả của các quá trình, thủ tục, phương pháp, nguồn dữ liệu do cơ quan
HCNN sử dụng để giải quyết công việc HCNN đều có sẵn cho tất cả các bên quan tâm
và công dân đồng thời làm cho họ ý thức rõ vai trò, quyền và nhiệm vụ của mình đối
với các công việc HCNN có liên quan.
1.7 Hệ thống là gì?
Là tập hợp các yếu tố có liên quan lẫn nhau hay tương tác.
Các yếu tố trong hệ thống HCNN có thể bao gồm phần cứng (thiết bị), phần mềm
(phương pháp và thủ tục) và nhân lực (con người) cần thiết để hệ thống có thể hoạt
động.

1.8 Hệ thống quản lý là gì?
Là Hệ thống để thiết lập chính sách, mục tiêu và để đạt được các mục tiêu đó.
Chú thích: Một hệ thống quản lý của một tổ chức có thể bao gồm các hệ thống
quản lý khác nhau, ví dụ như hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý tài
chính, hay hệ thống quản lý môi trường.
1.9 Hệ thống quản lý chất lượng là gì?
Là tập hợp các yếu tố liên quan lẫn nhau hay tương tác giúp cho cơ quan HCNN
thiết lập chính sách, mục tiêu chất lượng và để đạt được các mục tiêu đó.
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Chú thích 1: Thường các yếu tố nói trên bao gồm phần cứng (thiết bị), phần mềm
(phương pháp và thủ tục) và nhân lực (con người) cần thiết để điều hành hiệu lực các
quá trình của cơ quan HCNN.
2. Các quan điểm về quản lý chất lượng
2.1 Tiếp cận theo quá trình là gì?
Trong lĩnh vực HCNN, việc tiếp cận theo quá trình giúp chúng ta nhận biết các
loại quá trình khác nhau cần thiết trong tổ chức để cung cấp dịch vụ hành chính nhất
quán và tin cậy cho tổ chức và công dân. (xem hình 2.2).
Đối với từng quá trình cần xác định:
 Ai là khách hàng của mình? ( Ai thụ hưởng đầu ra từ quá trình đó?);
 Đầu ra chủ yếu của quá trình đó là gì? (chẳng hạn như thông tin, yêu cầu pháp lý,
các chính sách của chính phủ trung ương hoặc địa phương, năng lượng, các
nguồn lực tài chính và nhân lực, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …).
 Đầu ra gì được mong đợi? (chẳng hạn như đầu ra được cung cấp có những đặc
tính gì?
 Cần các hoạt động kiểm soát gì để kiểm tra xác nhận kết quả của quá trình?
 Có sự tương tác gì với các quá trình của các cơ quan hành chính khác? (quá trình
thẩm xét giấy phép đầu tư của Sở Kế hoạch Đầu tư và quá trình phê duyệt giấy
phép đầu tư của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh/Thành phố).
Thông thường, các quá trình này tương ứng với các bộ phận chức năng trong một
tổ chức theo cơ cấu tổ chức của một cơ quan. Hệ thống tổ chức thường theo hệ thống
thứ bậc gồm nhiều các đơn vị chức năng và được quản lý theo chiều dọc, mỗi đơn vị
chức năng chịu trách nhiệm từng phần đối với đầu ra định trước. Điều này dẫn đến các
công việc tại những nơi có sự tương giao trách nhiệm giữa các bộ phận chức năng
thường kém ưu tiên hơn các các công việc chính của mỗi bộ phận. Chính vì vậy, công
việc tại nơi có sự tương giao đó thường ít được cải tiến vì các bộ phận chỉ tập trung vào
thực hiện chức năng riêng của mình hơn là chú ý đến công việc đỏi hỏi có sự phối hợp
để mang lại lợi ích chung cho tổ chức. Tiếp cận theo quá trình giúp chúng ta nhận biết
các quá trình có sự tương giao đó để phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết công
việc một các nhất quán vì lợi ích chung của tổ chức.
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Ngoài việc quản lý theo chiều dọc, tiếp cận theo quá trình còn chú trọng đến
quản lý ngang để loại bỏ các rào cản giữa các đơn vị chức năng khác nhau nhằm cùng
hướng vào việc hoàn thành các mục tiêu chung của tổ chức (xem hình 2-3).
Các đơn vị

Yêu cầu
của đầu vào

Đầu ra
có hiệu lực và hiệu quả
Mối liên kết xuyên đơn vị

Hình 2-2 Ví dụ về các liên kết xuyên qua các đơn vị trong một tổ chức.
Như vậy, kết quả hoạt động của một tổ chức có thể được cải thiện khi hiểu rõ và
biết ứng dụng theo cách tiếp cận theo quá trình trong hệ thống quản lý của tổ chức. Các
quá trình được quản lý như là một hệ thống, đầu ra từ một quá trình này có thể là đầu
vào của quá trình khác, và chúng được liên kết thành một mạng lưới chung. Việc vận
hành mạng lưới các quá trình có sự tương tác lẫn nhau như vậy còn được gọi là sự tiếp
cận theo hệ thống để quản lý (xem hình 2-3).
"Tiếp cận theo quá trình" là phương cách giúp đạt được kết quả mong đợi nhờ vào việc
quản lý các hoạt động và các nguồn lực có liên quan như là một quá trình và là yếu tố
cốt lõi của TCVN ISO 9001:2000.
2.2 Các loại quá trình chung trong một tổ chức
 Các quá trình quản lý: bao gồm các quá trình liên quan đến hoạch định mang
tính chiến lược, thiết lập các chính sách, xây dựng các mục tiêu, cung cấp thông
tin, đảm bảo tính sẵn sàng của các nguồn lực cần thiết và các hoạt động xem xét
của lãnh đạo để đảm bảo các hoạt động của tổ chức phù hợp với các yêu cầu của
pháp luật và nhiệm vụ quy định.
 Các quá trình cung cấp dịch vụ: bao gồm toàn bộ các quá trình cung cấp đầu ra
dự định để đạt được tôn chỉ và mục tiêu của tổ chức. Chẳng hạn như quá trình
quy hoạch đô thị, quá trình quy hoạch chiến lược phát triển công nghiệp địa
phương, qúa trình phê duyệt và cấp phát ngân sách …
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 Các quá trình quản lý các nguồn lực: bao gồm tất cả các quá trình để cung cấp
các nguồn lực cần thiết cho các quá trình cung cấp dịch vụ HCNN và quá trình
đo lường kết quả hoạt động của tổ chức.
 Các quá trình đo lường, phân tích và cải tiến: bao gồm các quá trình cần thiết để
đo lường và thu thập số liệu nhằm phân tích, đánh giá kết quả hoạt động để cải
tiến hiệu lực và hiệu quả của quá trình, chúng bao gồm việc đo lường, theo dõi
và đánh giá các quá trình, hành động khắc phục và phòng ngừa như một bộ phận
không thể tách rời của hoạt động quản lý.
Các quá trình nói trên tương tác lẫn nhau, được liên kết và tạo thành một hệ
thống quản lý trong một tổ chức.

Các quá trình quản lý

Sản xuất

Hoạch định dự án
Thiết kế sản phẩm

Đo lường, Phân tích và cải tiến

Thiết kế quá trình

(Các nguồn lực)

Ghi chú:

I – Đầu vào (Input), O – Đầu ra (Output)

Hình 2-3 Ví dụ về trình tự của các quá trình và các tác động lẫn nhau của nó.
2.3 Lợi ích gì sẽ mang lại cho tổ chức khi tiếp cận "theo quá trình"?
Cách tiếp cận "theo quá trình" giúp tổ chức đạt được các lợi ích như sau:
 Liên kết và thống nhất các quá trình của mình để tạo ra các kết quả hoạt động
như kế hoạch đã định;
 Tạo khả năng tập trung sự nổ lực vào tính hiệu lực và hiệu quả của quá trình;
 Gia tăng sự tin cậy cho khách hàng và các bên quan tâm khác về hoạt động nhất
quán của tổ chức;
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 Minh bạch hóa các hoạt động tác nghiệp trong tổ chức;
 Làm giảm chi phí và rút ngắn chu kỳ thực hiện qua việc sử dụng có hiệu quả và
hiệu lực các nguồn lực;
 Kết quả giải quyết công việc được cải thiện, nhất quán và có thể đóan trước;
 Nhận biết các cơ hội cải tiến để đề xuất các hoạt động cải tiến mang tính tập
trung và ưu tiên;
 Khuyến khích và tạo ra sự cam kết trong người lao động và là rõ trách nhiệm của
họ;
 Loại bỏ dần các rào cản giữa các đơn vị chức năng trong tổ chức và thông nhất
sự tập trung của họ vào các mục tiêu của tổ chức;
 Việc quản lý các chổ tương giao của quá trình sẽ được cải tiến hơn.
2.4 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 dựa trên các
nguyên tắc nào?
Hệ thống QLCL dựa trên tám nguyên tắc QLCL được xác định trong tiêu chuẩn
TCVN ISO 9000:2000 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng và TCVN ISO
9004:2000 Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn hoạt động cải tiến, bao gồm:
 Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng
 Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo
 Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
 Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
 Nguyên tắc 5: Tiếp cận theo hệ thống để quản lý
 Nguyên tắc 6: Cải tiến thường xuyên
 Nguyên tắc 7: Tiếp cận sự kiện để ra quyết định
 Nguyên tắc 8: Quan hệ cùng có lợi với người cung ứng
Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng
Mọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu
cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố
gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ.
Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo
Công ty cổ phần tư vấn quản lý LEAN – leanclub.vn

14

Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và phương hướng của tổ chức.
Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ để có thể hoàn toàn lôi cuốn mọi người
tham gia cùng hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.
Nguyên tắc 3: Cam kết của nhân viên
Mọi người ở tất cả các cấp là yếu tố của một tổ chức và việc huy động họ tham
gia tòan diện sẽ sử dụng được năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức.
Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
Kết quả mong muốn sẽ đạt hiệu quả hơn khi các hoạt động và các nguồn lực có
liên quan được quản lý như một quá trình.
Nguyên tắc 5: Tiếp cận theo hệ thống để quản lý
Việc xác định, hiểu và quản lý các quá trình có liên quan lẫn nhau như một hệ
thống sẽ giúp tổ chức đạt được các mục tiêu hiệu lực và hiệu quả.
Nguyên tắc 6: Cải tiến thường xuyên
Cải tiến thường xuyên thành tích chung phải là mục tiêu thường trực của tổ chức.
Nguyên tắc 7: Tiếp cận sự kiện để ra quyết định
Mọi quyết định có hiệu lực đều được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin.
Nguyên tắc 8: Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng
Tổ chức và người cung ứng phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ
nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.
Hiểu rõ được tám nguyên tắc quản lý chất lượng nói trên sẽ giúp lãnh đạo các
cấp xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2000 để áp dụng một cách có hiệu quả trong hoạt động của cơ quan.
3. Mô hình của hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình là gì?
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 chứa 5 nhóm yêu cầu chung, mỗi nhóm được
xem như là một viên gạch xây cơ bản cho bất kỳ quá trình nào và được trình bày ở dạng
mô hình của một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tiếp cận theo quá trình (Đầu vào
→ Qúa trình → Đầu ra) như đã trình bày nói trên . Hệ thống QLCL của một tổ chức
được mô hình hóa dựa trên quá trình chuyển hóa đầu vào thành đầu ra có giá trị tăng
thêm ( xem hình 2-5), bao gồm 5 nhóm yêu cầu:
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Hình 2-5 - Mô hình của hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình
Nhóm yêu cầu 1: Hệ thống quản lý chất lượng
Phần này nêu chi tiết các yêu cầu chung và yêu cầu của hệ thống tài liệu để làm
nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu chung đòi hỏi phải nhìn vào các
quá trình của hệ thống quản lý, cách thức chúng tác động lẫn nhau, cần nguồn lực gì để
vận hành các quá trình đó và đo lường và theo dõi, phân tích và cải tiến chúng như thế
nào.
Ngoài ra, phần này cũng ấn định các yêu cầu về hệ thống văn bản cần thiết cho
việc điều hành có hiệu lực hệ thống và cách kiểm soát tài liệu và hồ sơ.
Nhóm yêu cầu 2: Trách nhiệm của lãnh đạo
Việc quản lý HTQLCL là trách nhiệm của “lãnh đạo cao nhất” (thủ trưởng cơ
quan). Lãnh đạo cao nhất phải nhận biết các yêu cầu của khách hàng khi hoạch định
chiến lược và cam kết đáp ứng các yêu cầu này đúng pháp luật và chức trách giải quyết
công việc.
Lãnh đạo cao nhất phải xác định chính sách chất lượng và để đạt chính sách này
phải xác định các mục tiêu chất lượng đồng thời việc hoạch định các biện pháp cần tiến
hành để đạt được mục tiêu đó.
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Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo có sự trao đổi thông tin nội bộ rõ ràng về hiệu
lực của HTQLCL và xem xét định kỳ hệ thống này để đảm bảo nó luôn thích hợp và có
hiệu lực.
Nhóm yêu cầu 3: Quản lý nguồn lực
Phần này quy định các nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện
quá trình. Nhân viên cần có năng lực để thực hiện các công việc được giao và có cơ sở
hạ tầng, môi trường làm việc cần thiết nhằm tạo khả năng đảm bảo các yêu cầu của
khách hàng đều được đáp ứng.
Nhóm yêu cầu 4: Tạo sản phẩm / dịch vụ
Bao gồm các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm hay cung cấp dịch vụ HCNN.
Đây là hoạt động chuyển hoá đầu vào của quá trình thành đầu ra có giá trị tăng thêm. Ví
dụ: Đối với Sở Tài Nguyên và Môi trường, quá trình đó có thể là quá trình chuyển hóa
các thông tin nhận được từ hồ sơ đăng ký xin cấp quyền sử dụng đất thành giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất sau khi thẩm xét hồ sơ chứa đủ các thông tin đáp ứng với yêu
cầu pháp lý, đối với tổ chức bệnh viện công đầu vào là bệnh nhân đầu ra là bệnh nhân
được chữa khỏi bệnh …
Yêu cầu về Đo lường, phân tích và cải tiến
Đây là công việc đo lường, đánh giá để có thể theo dõi và phân tích nhằm cung
cấp thông tin về các hệ thống đó được vận hành như thế nào để giải quyết các yêu cầu
của tổ chức/công dân qua việc đánh giá nội bộ, các quá trình và sản phẩm. Việc phân
tích này, kể cả sai sót trong hệ thống, quá trình thực hiện và kết quả giải quyết công việc
HCNN, sẽ cung cấp thông tin có giá trị để làm cơ sở để thực hiện các nội dung cải cách
hành chính nhà nước khi cần thiết.
Mỗi viên (yêu cầu) trong số năm viên (5 yêu cầu) gạch xây cơ bản nói trên đều
cần thiết để xây từng “bức tường” quá trình bởi vì nếu thiếu đi một viên thì sẽ không thể
xây dựng được “bức tường” quá trình đó, nói cách khác quá trình không được kiểm
soát. Như vậy, có thể xem hệ thống quản lý chất lượng như là một loạt các quá trình liên
kết lẫn nhau để tạo đầu ra phù hợp với mục tiêu chất lượng đã định.
4. Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng
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Hệ thống quản lý chất lượng được xác định trong ISO 9000:2000 như “Hệ thống
quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về các vấn đề có liên quan đến chất
lượng”. Định nghĩa này ngụ ý rằng tổ chức phải đề ra được các phuơng hướng và mong
muốn cụ thể, cung cấp một cơ cấu quản lý với trách nhiệm và quyền hạn xác định, với
đủ nguồn lực để tiến hành cung cấp dịch vụ với trọng nguyên tắc “chất lượng sẽ làm hài
lòng khách hàng”.
Áp lực của việc đảm bảo tiến độ cung ứng dịch vụ theo yêu cầu luật định và thoả
thuận, đồng thời mong muốn tránh được các rủi ro và mất an toàn, giảm thiểu các phiền
hà không đáng có đòi hỏi dịch vụ hành chính công cần phải áp dụng một hệ thống quản
lý chất lượng một cách đẩy đủ và nghiêm túc.
Có thể nói, một hệ thống chất lượng sẽ được áp dụng với mong muốn:
-

Đem lại một cách tiếp cận hệ thống đối với tất cả các quá trình từ thiết kế, triển
khai, triển khai dịch vụ, cho đến giai đoạn cuối cùng của dịch vụ;

-

Phòng ngừa các sai lỗi ngay từ đầu thay vì trông cậy vào các biện pháp kiểm tra,
xem xét của các bên liên quan;

-

Mọi thủ tục hành chính đều được minh bạch, rõ ràng để các đối tượng liên quan
sử dụng, áp dụng và kiểm soát;

-

Giảm thiểu tối đa việc lạm dụng của các đối tượng liên quan, đồng thời nâng cao
nhận thức và trách nhiệm của công chức theo hướng phục vụ;

-

Cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu quy định đối với chất lượng
đã được đáp ứng.

5. Tóm tắt một số yêu cầu trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2000
Điều
TCVN ISO 9001:2000
khoản
4
Hệ thống quản lý chất lượng
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4.1

Yêu cầu chung:
- Xác định các quá trình, trình tự và tác động qua lại
của chúng;
- Xác định các biện pháp đo lường được sử dụng để
định hướng theo yêu cầu thường xuyên cải tiến;
- Phương pháp được sử dụng để đánh giá sự cải tiến.

Đưa ra yêu cầu
chung của một
hệ thống quản
lý chất lượng.

4.2

Yêu cầu về hệ thống tài liệu :

Hệ thống tài
liệu gồm tài
liệu và các hồ
sơ liên quan.
Thủ tục dạng
văn bản phải
tối thiểu có 6
yếu tố này.

Có thủ tục bằng văn bản cho :
- kiểm soát tài liệu;
- kiểm soát hồ sơ chất lượng;
- đánh giá nội bộ;
- kiểm soát sản phẩm không phù hợp;
- hành động khắc phục;
- hành động phòng ngừa.

Khái quát hệ
thống tài liệu
4.2.2 Sổ tay chất lượng
Nêu nội dung
- Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng, cơ bản của một
bao gồm cả các giải trình về những điều khoản loại cuốn sổ tay
chất lượng.
trừ;
4.2.1 Khái quát

-

Các viện dẫn;
Mô tả tác động qua lại của các quá trình trong
HTQLCL ;
Tài liệu được kiểm soát.

4.2.3 Kiểm soát tài liệu

Các yêu cầu
- Phê duyệt, xem xét và cập nhật tài liệu do HTQLCL liên quan đến
hoạt động kiểm
yêu cầu;
soát tài liệu.
- Nhận biết các thay đổi và bản tài liệu hiện hành;
- Sẵn có tại những nơi cần sử dụng;
- Đảm bảo tài liệu rõ ràng, dễ nhận biết;
- Kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài;
- Nhận biết thích hợp tài liệu lỗi thời để tránh nhầm lẫn
nếu muốn giữ lại để sử dụng.
4.2.4 Kiểm soát hồ sơ chất lượng
Các yêu cầu
- Nhận biết, lưu giữ, bảo vệ, truy cập thông tin, thời liên qua đến
kiểm soát hồ sơ
hạn lưu trữ và huỷ bỏ.
ở một tổ chức.
Công ty cổ phần tư vấn quản lý LEAN – leanclub.vn

19

5
5.1

Trách nhiệm của lãnh đạo
Cam kết của lãnh đạo
-

5.2

Hướng vào khách hàng
-

5.3

Lãnh đạo phải
Truyền đạt trong tổ chức về vấn đề thoả mãn khách cam kết và thực
hiện.
hàng, đáp ứng các yêu cầu chế định;
Thiết lập chính sách, mục tiêu chất lượng, đảm bảo
các mục tiêu chất lượng được thiết lập, truyền bá và
thấu hiểu trong tổ chức;
Xem xét của lãnh đạo về HTQLCL;
Cung cấp các nguồn lực.
Lãnh đạo phải
Đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng được xác luôn định
hướng tổ chức
định và đáp ứng.
vào khách hàng

Chính sách chất lượng
-

Chính sách,
Cam kết tuân thủ với các yêu cầu và thường xuyên chiến lược của
một tổ chức
cải tiến hiệu lực của HTQLCL;
phải do chính
Thích hợp với mục tiêu của tổ chức;
lãnh đạo thiết
Được truyền đạt và thấu hiểu tại mọi cấp;
lập
Được xem xét định kỳ để luôn thích hợp.

5.4
Hoạch định
5.4.1 Mục tiêu chất lượng
-

Thiết lập các
Được thiết lập tại các bộ phận chức năng và các cấp mục tiêu là
nhiệm vụ của
thích hợp;
lãnh đạo, sao
Kiểm chứng được;
cho các mục
Nhất quán với chính sách chất lượng;
tiêu phải phục
Đáp ứng yêu cầu của sản phẩm.
vụ chính sách.

5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng
-

Các quá trình;
Nguồn lực;
Thường xuyên cải tiến;
Quản lý các thay đổi.

Lãnh đạo
hoạch định các
yêu cầu để thực
hiện HTQLCL.

5.5
Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin
5.5.1 Trách nhiệm và quyền hạn
-

Trách nhiệm,
Trách nhiệm, quyền hạn và quan hệ được xác định và quyền hạn của
tổ chức, cá
truyền đạt trong tổ chức.
nhận phải được
làm rõ và minh
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bạch.
5.5.2 Đại diện của lãnh đạo
Lãnh đạo phải
chỉ định ra một
- Thành viên trong ban lãnh đạo;
- Đảm bảo các quá trình cần thiết của HTQLCL được cán bộ trong
lãnh đạo và
thiết lập, thực hiện và duy trì;
được uỷ quyền
- Báo cáo về kết quả thực hiện HTQLCL;
- Thúc đẩy nhận thức về việc đáp ứng yêu cầu của thực hiện các
nhiệm vụ dược
khách hàng.
giao liên quan
đến HTQLCL.
5.5.3 Trao đổi thông tin nội bộ
-

Các phương pháp khác nhau để truyền đạt về hiệu lực
của HTQLCL.

5.6
Xem xét của lãnh đạo
5.6.1 Khái quát
-

-

Định kỳ xem xét HTQLCL để đánh giá tính thích
hợp, phù hợp yêu cầu, hiệu lực, cơ hội cải tiến, nhu
cầu thay đổi;
Lưu hồ sơ.

5.6.2 Đầu vào của việc xem xét
-

Thông tin về: kết quả đánh giá, phản hồi của khách
hàng, kết quả quá trình, sự phù hợp của sản phẩm,
tình trạng của các hành động khắc phục và phòng
ngừa, theo dõi việc thực hiện các quyết định từ lần
xem xét trước, các thay đổi, khuyến nghị cải tiến.

5.6.3 Đầu ra của việc xem xét

Các quyết định và hành động liên quan đến việc cải
tiến HTQLCL, các quá trình, sản phẩm, và nguồn lực
cần thiết.
Quản lý nguồn lực
Cung cấp nguồn lực
Lãnh đạo phải
cung cấp nguồn
lực phù hợp với
chính sách và
mục tiêu do
lãnh đạo thiết
-

6
6.1

Thông tin trong
một tổ chức
cần được
truyền đạt, trao
đổi chính xác
và đầy đủ.
Lãnh đạo phải
tổ chức họp
xem xét toàn
bộ hệ thống
quản lý chất
lượng và quá
trình hoạt động
của tổ chức.
Cuộc họp phân
tích các giữ
kiện đầu vào
thông qua quá
trình hoạt động
và phải đưa ra
các quyết sách,
kết luận hợp lý
để các cấp thực
hiện.
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6.2
Nguồn nhân lực
6.2.1 Khái quát
-

Chỉ định nhân viên có năng lực trên cơ sở giáo dục,
đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm.

6.2.2 Năng lực, nhận thức và đào tạo
-

6.3

6.4

Xác định các yêu cầu về năng lực ;
Tiến hành đào tạo hay thực hiện các hoạt động khác,
sau đó đánh giá hiệu lực ;
Đảm bảo người lao động có nhận thức phù hợp về
tầm quan trọng của công việc mà họ đảm trách và
mức độ đóng góp đến thành tựu chung ;
Lưu hồ sơ.

lập.
Nguồn nhân
lực là một yếu
tố quan trọng
của nguồn lực.
Phân công
công việc phải
dựa trên năng
lực cán bộ.
Việc đào tạo
cán bộ phải dựa
trên yêu cầu
thực tế và phải
được phân tích,
đánh giá.

Cơ sở hạ tầng bao gồm:

Cơ sở hạ tầng
- Nhà cửa, không gian làm việc và các phương tiện và môi trường
làm việc phải
kèm theo;
đảm bảo phục
- Thiết bị quá trình (phần cứng và phần mềm);
vụ mục đích
- Dịch vụ hỗ trợ: chuyên trở và trao đổi thông tin.
của lãnh đạo
đặt ra.
Môi trường làm việc
Môi trường phù hợp với yêu cầu sản phẩm: tiếng ồn,
sự sạch sẽ, rung động, ánh sáng…
Tạo thành sản phẩm
Hoạch định việc tạo thành sản phẩm/dịch vụ gồm:
Lãnh đạo phải
- Mục tiêu chất lượng và các yêu cầu đối với sản phẩm hoạch định các
yêu cầu liên
- Quá trình, nguồn lực, tài liệu cần thiết;
- Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng, giám sát, quan đến quá
trình tạo ra dịch
kiểm tra, chuẩn mực chấp nhận cho sản phẩm;
vụ.
- Hồ sơ cần lưu giữ.
-

7
7.1

7.2
Các quá trình liên quan đến khách hàng
7.2.1 Xác định các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
-

Các yêu cầu
của khách hàng
Bao gồm cả yêu cầu về giao hàng và hoạt động sau về sản
phẩm/dịch vụ
giao hàng ;
phải được xem
Yêu cầu cần thiết cho việc sử dụng ;
xét và đảm bảo
Các yêu cầu chế định.
đáp ứng.
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7.2.2 Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
-

Khi có sự thay
Xem xét các yêu cầu trước khi cam kết cung cấp sản đổi, hai bên
phải đảm bảo
phẩm ;
Các yêu cầu được xác định và giải quyết khi có sự biết, thông hiểu
và chấp nhận.
khác biệt giữa các lần ghi nhận ;
Đảm bảo khả năng đáp ứng các yêu cầu ;
Khẳng định lại các yêu cầu không qua văn bản ;
Cập nhật các thay đổi trong văn bản liên quan và
thông báo trong tổ chức.

7.2.3 Trao đổi thông tin với khách hàng
-

Thiết lập kênh trao đổi thông tin với khách hàng
trong các giai đoạn khác nhau

7.3
Thiết kế và phát triển
7.3.1 Hoạch định thiết kế và phát triển
-

Sản phẩm/dịch
vụ mới cần
phải thiết kế và
Xác định các giai đoạn của thiết kế và phát triển;
Xem xét, kiểm tra xác nhận, và xác nhận giá trị sử triển khai theo
trình tự 7 bước
dụng tại các giai đoạn thích hợp;
cơ bản này.
Trách nhiệm và quyền hạn;
Tương giao giữa các nhóm tham gia và trao đổi thông
tin;
Cập nhật kết quả hoạch định.

7.3.2 Đầu vào của thiết kế và phát triển
-

Được xác định, lập hồ sơ và xem xét phù hợp;
Yêu cầu về chức năng và đặc tính của sản phẩm;
Các yêu cầu chế định;
Thông tin từ các thiết kế tương tự;
Các yêu cầu cần thiết khác.
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7.3.3 Đầu ra của thiết kế và phát triển
- ở dạng có thể kiểm tra xác nhận, được phê duyệt
trước khi triển khai tiếp theo;
- Đáp ứng các yêu cầu đầu vào;
- Thông tin thích hợp cho việc mua hàng, sản xuất,
triển khai dịch vụ;
- Chuẩn mực chấp nhận và các đặc tính cốt yếu cho sự
an toàn và sử dụng đúng sản phẩm.
7.3.4 Xem xÐt thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn
- §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu;
- NhËn biÕt vÊn ®Ò vµ theo dâi sö lý;
- Tham gia cña c¸c bé phËn chøc n¨ng thÝch hîp;
- Duy tr× hå s¬.
7.3.5 KiÓm tra x¸c nhËn thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn
- §Çu ra phï hîp víi yªu cÇu ®Çu vµo;
- Duy tr× hå s¬.
7.3.6 X¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông cña thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn
- §¶m b¶o s¶n phÈm ®¸p øng c¸c yªu cÇu sö dông dù
kiÕn hay c¸c øng dông quy ®Þnh;
- Khi cã thÓ, tiÕn hµnh tr-íc khi chuyÓn giao vµ triÓn
khai s¶n phÈm;
- Duy tr× hå s¬ vÒ kÕt qu¶ x¸c nhËn vµ c¸c hµnh ®éng
tiÕp theo.
7.3.7 KiÓm so¸t thay ®æi thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn
-

NhËn biÕt vµ duy tr× hå s¬;
Xem xÐt, kiÓm tra x¸c nhËn vµ x¸c nhËn gi¸ trÞ sö
dông, vµ phª duyÖt c¸c thay ®æi;
Xem xÐt c¶ t¸c ®éng cña thay ®æi tíi c¸c phÇn cÊu
thµnh hoÆc s¶n phÈm ®· chuyÓn giao.

7.4
Mua hµng
7.4.1 Qu¸ tr×nh mua hµng/dÞch vô
-

§¸nh gi¸ vµ
C¸ch thøc vµ møc ®é kiÓm so¸t ng-êi cung øng vµ kiÓm so¸t c¸c
nhµ cung øng
s¶n phÈm mua vµo phô thuéc vµo tÇm quan träng;
X¸c ®Þnh chuÈn mùc lùa chän, ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm/dÞch
vô ®Çu vµo.
l¹i nhµ cung cÊp;

-

Duy tr× hå s¬ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vµ c¸c hµnh ®éng n¶y
sinh.
7.4.2 Th«ng tin mua hµng
Yªu cÇu cô thÓ
®èi víi s¶n
- M« t¶ s¶n phÈm cÇn mua;
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- C¸c yªu cÇu phª duyÖt;
- Xem xÐt tr-íc khi th«ng b¸o.
7.4.3 KiÓm tra x¸c nhËn s¶n phÈm mua
-

phÈm/dÞch vô
mua vµo.
KiÓm tra, kiÓm
KiÓm tra hoÆc c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó x¸c nhËn sù so¸t s¶n phÈm,
dÞch vô mua
phï hîp;
Giµn xÕp cho viÖc kh¸ch hµng kiÓm tra x¸c nhËn t¹i vµo.
c¬ së cña ng-êi cung øng.

7.5
S¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô
7.5.1 KiÓm so¸t s¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô
-

S½n cã c¸c th«ng tin m« t¶ ®Æc tÝnh s¶n phÈm;
S½n cã c¸c chØ dÉn c«ng viÖc khi cÇn thiÕt;
Sö dông c¸c c¸c thiÕt bÞ phï hîp;
S½n cã vµ sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn gi¸m s¸t vµ ®o
l-êng;
Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t vµ ®o l-êng;
C¸c ho¹t ®éng gi¶i to¶, chuyÓn giao vµ sau chuyÓn
giao.

KiÓm so¸t qu¸
tr×nh s¶n xuÊt,
cng øng dÞch
vô.

7.5.2 X¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ KiÓm so¸t c¸c
cung cÊp dÞch vô
qu¸ tr×nh ®Æc
- C¸c qu¸ tr×nh ®Æc biÖt: chuÈn mùc, tr×nh ®é cña con biÖt.
ng-êi vµ thiÕt bÞ, ph-¬ng ph¸p vµ thñ tôc, hå s¬, t¸i
x¸c nhËn
7.5.3 NhËn biÕt vµ x¸c ®Þnh nguån gèc s¶n phÈm
-

S¶n phÈm, dÞch
vô trong qu¸
NhËn biÕt s¶n phÈm trong suèt qu¸ tr×nh, khi cÇn;
Tr¹ng th¸i s¶n phÈm liªn quan ®Õn c¸c yªu cÇu gi¸m tr×nh s¶n xuÊt,
cung øng cÇn
s¸t vµ ®o l-êng;
®-îc nhËn biÕt,
NhËn biÕt duy nhÊt s¶n phÈm, khi cÇn.
truy t×m khi cÇn

7.5.4 Tµi s¶n cña kh¸ch hµng

Qu¶n lý tµi s¶n,
giÊy tê cña
- NhËn biÕt, kiÓm tra xem xÐt, b¶o vÖ vµ duy tr×;
- Ghi nhËn vµ b¸o c¸o kh¸ch hµng vÒ mÊt m¸t, h- kh¸ch hµng
cung cÊp phôc
háng, kh«ng phï hîp;
vô cho s¶n xuÊt
- Bao gåm vµ d÷ liÖu mËt vµ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ.
vµ cung øng
dÞch vô.
7.5.5 B¶o toµn s¶n phÈm
Hoµn tr¶ dÞch
- NhËn biÕt, xÕp dì, bao gãi, l-u gi÷, b¶o qu¶n
vô vµ l-u tr÷.
7.6

KiÓm so¸t ph-¬ng tiÖn gi¸m s¸t vµ ®o l-êng
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8
8.1

Ph-¬ng tiÖn gi¸m s¸t - kiÓm tra xem xÐt ®Ó x¸c nhËn kiÓm tra.
sù phï hîp víi môc ®Ých sö dông;
Ph-¬ng tiÖn ®o l-êng sù phï hîp cña s¶n phÈm - hiÖu
chuÈn.

§o l-êng, ph©n tÝch vµ c¶i tiÕn
Kh¸i qu¸t
-

kh¸i qu¸t c¸c
Sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p thÝch hîp (bao gåm c¶ kü ph-¬ng ph¸p
thuËt thèng kª) ®Ó gi¸m s¸t, ®o l-êng, ph©n tÝch vµ c¶i kiÓm tra vµ
tiÕn qu¸ tr×nh, sù phï hîp cña s¶n phÈm, hiÖu lùc cña ®¸nh gi¸.
HTQLCL

8.2
Gi¸m s¸t vµ ®o l-êng
8.2.1 Sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng
-

X¸c ®Þnh møc
C¬ chÕ thu thËp, gi¸m s¸t vµ sö dông th«ng tin liªn ®ä hµi lßng cña
quan ®Õn nhËn thøc vµ møc ®é hµi lßng cña kh¸ch kh¸ch hµng.
hµng.

8.2.2 §¸nh gi¸ néi bé
-

Tù x¸c ®Þnh
X¸c ®Þnh sù phï hîp so víi nh÷ng ho¹ch ®Þnh còng møc ®é phï
hîp, còng nhnh- møc ®é hiÖu lùc cña HTQLCL;
X¸c ®Þnh chuÈn mùc ®¸nh gi¸, ph¹m vi, chu kú, hiÖu lùc cña
HTQLCL ®ang
ph-¬ng ph¸p;
¸p dông t¹i tæ
L-u gi÷ hå s¬.
chøc cña m×nh.

8.2.3 Gi¸m s¸t vµ ®o l-êng qu¸ tr×nh
-

C¸c qu¸ tr×nh
ph¶i ®-îc ®o
Ph-¬ng ph¸p gi¸m s¸t vµ ®o l-êng c¸c qu¸ tr×nh;
l-êng, kiÓm tra
Chøng tá kh¶ n¨ng ®¹t ®-îc c¸c néi dung ®· ho¹ch
so s¸nh víi yªu
®Þnh;
cÇu ®Æt ra.
Hµnh ®éng kh¾c phôc nh»m ®¶m b¶o sù phï hîp cña
s¶n phÈm.

8.2.4 Gi¸m s¸t vµ ®o l-êng s¶n phÈm
- §o l-êng ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm t¹i c¸c giai ®o¹n
thÝch hîp trong suèt qu¸ tr×nh;
- B»ng chøng phï hîp yªu cÇu vµ nhËn biÕt cña cÊp cã
th¶m quyÒn nh»m th«ng qua s¶n phÈm, dÞch vô;
- ChØ th«ng qua s¶n phÈm, dÞch vô sau khi hoµn tÊt c¸c
néi dung ®· ho¹ch ®Þnh trõ tr-êng hîp ®-îc uû
quyÒn;
- L-u gi÷ hå s¬.
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S¶n phÈm, dÞch
vô ®-îc gäi lµ
hoµn thµnh ph¶i
®-îc kiÓm tra
vµ phª duyÖt
cña ng-êi cã
thÈm quyÒn.
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8.3

KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp
-

8.4

C¸c s¶n phÈm,
NhËn biÕt vµ kiÓm so¸t sù kh«ng phï hîp ®-îc ph¸t dÞch vô kh«ng
phï hîp ph¶i
hiÖn;
®-îc xö lý,
Cho phÐp sö dông khi cã sù nh©n nh-îng tõ cÊp cã
tr¸nh sö dông
thÈm quyÒn;
nhÇm.
Lo¹i bá viÖc sö dông hay øng dông dù ®Þnh ban ®Çu;
Duy tr× hå s¬ vÒ b¶n chÊt sù kh«ng phï hîp vµ vÒ c¸c
hµnh ®éng tiÕp theo;
KiÓm tra x¸c nhËn l¹i c¸c s¶n phÈm sau khi ®· ®-îc
kh¾c phôc;
Tr-êng hîp s¶n phÈm kh«ng phï hîp ®-îc ph¸t hiÖn
sau khi ®· chuyÓn giao, thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng
t-¬ng xøng víi hËu qu¶, hËu qu¶ tiÒm Èn g©y ra bëi sù
kh«ng phï hîp.

Ph©n tÝch d÷ liÖu
-

X¸c ®Þnh, thu thËp vµ sö dông c¸c c«ng cô thèng kª
thÝch hîp ®Ó ph©n tÝch d÷ liÖu;
Ph©n tÝch d÷ liÖu cung cÊp th«ng tin vÒ sù tho¶ m·n
cña kh¸ch hµng, sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña s¶n
phÈm/dÞch vô ®Æc tÝnh vµ xu h-íng diÔn biÕn cña c¸c
qu¸ tr×nh, s¶n phÈm, ng-êi cung øng.

8.5
C¶i tiÕn
8.5.1 C¶i tiÕn th-êng xuyªn
C¶i tiÕn hiÖu lùc cña HTQLCL th«ng qua viÖc sö dông
chÝnh s¸ch chÊt l-îng, môc tiªu, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, hµnh
®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa, xem xÐt cña l·nh ®¹o.
8.5.2 Hµnh ®éng kh¾c phôc
- Xem xÐt sù kh«ng phï hîp;
- §iÒu tra nguyªn nhÇn cèt lâi;
- Hµnh ®éng ®Ó lo¹i bá sù kh«ng phï hîp;
- LËp hå s¬ kÕt qu¶ hµnh ®éng;
- Xem xÐt hiÖu lùc.
8.5.3 Hµnh ®éng phßng ngõa
- X¸c ®Þnh sù kh«ng phï hîp tiÒm Èn vµ c¸c nguyªn
nh©n;
- Hµnh ®éng ®Ó lo¹i bá sù kh«ng phï hîp tiÒm Èn;
- LËp hå s¬ kÕt qu¶ hµnh ®éng;
Xem xÐt hiÖu lùc.
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D÷ liÖu ph¶i
®-îc thu thËp
theo môc ®Ých
qu¶n lý vµ kiÓm
so¸t.
C¸c d÷ liÖu cÇn
®-îc ph©n tÝch
nh»m x¸c ®Þnh
ý nghÜa cña nã.
C¶i tiÕn th-êng
xuyªn trªn c¬
së c¸c yªu cÇu
cña HTQLCL.
C¸c ®iÓm
kh«ng phï hîp
ph¶i ®-îc xem
xÐt, ph©n tÝch
nguyªn nh©n vµ
lo¹i bá.
X¸c ®Þnh
nh÷ng nguyªn
nh©n tiÒm tµng
vµ tiÕn hµnh
lo¹i bá.
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