Thư ký ISO

Màu xanh: Thông tin nội bộ

SƠ ĐỒ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Màu tím: Thông tin với khách hàng
Màu vàng: Thông tin với nhà cung cấp

Công ty TNHH Công nghệ COSMOS
Bước

Phòng kỹ thuật

Khách hàng

Hệ thống QLCL ISO 9001: 2008
Phòng QLSX

BGĐ

Sản xuất
HC - QL bản vẽ

Thiết kê

Khuôn mẫu

QAV

Newmodel

Kế hoạch

QC

Kiểm soát

Kho - Giao hàng

Nhân sự, đào
tạo, ISO

Thu mua - kế
toán

Nhà cung cấp
Trách nhiệm

Ban Giám Đốc

KHSX năm
Hoạch định

BGĐ/QMR/EMR

Thủ tục, Hướng dẫn liên quan

Sổ tay chất lượng

Mã số tài liệu

QM

Thiết lập phương châm kinh doanh, mục tiêu chất lượng, triển khai kế hoạch năm, đánh giá năn glực sản xuất -> Kế hoạch đào tạo, kế hoạch nguồn lực, cải tiến HTQLCL

Hội nghị
Two way

Thư ký ISO

Thủ tục Kiểm soát tài liệu

C-T-01

Thư ký ISO

Thủ tục Kiểm soát hồ sơ

C-T-02

Ban Giám Đốc

Thủ tục Xem xét của lãnh đạo

C-T-03

Trưởng phòng
Nhân sự

Thủ tục Đào tạo

C-T-04

Thủ tục Quản lý MMTB/ Khuôn/Gá hàn

C-T-05

Trưởng phòng
Kỹ thuật

Thủ tục Phát triển sản phẩm mới

C-T-06

Trưởng phòng
QLSX

Thủ tục Quản lý sản xuất

C-T-07

Trưởng các kho

Thủ tục Quản lý Kho

C-T-08

Kết quả họp tổng kết năm, Tình hình chất lượng sản xuất, chất lượng hàng giao, giao hàng, đánh giá nội bộ, đánh giá nhà cung cấp, KPI...

Nhận bản vẽ,
kiểm tra

Yêu cầu báo giá,
thay đổi thiết kế

Nhận báo giá,
xem xét

Gửi yêu cầu
báo giá

Phân tích yêu
cầu thiết kế
sơ bộ, lập cấu
trúc phụ tùng

Xem xét, báo
giá

Báo giá

Nhận bản vẽ go,
kiểm tra

Go

Phân tích yêu
cầu thiết kế
sơ bộ, lập cấu
trúc phụ tùng,
vẽ lại

Trưởng bộ phận
QLTB/khuôn mẫu

Hội nghị khai phá

Trưởng bộ phận QC
Thủ tục Quản lý thiết bị theo dõi và đo lường
đo lường
Chuẩn bị dụng
cụ đo

Nhận
kiểm tra

Thay đổi thiết kế
SPEC kế hoạch

Đánh giá năng
lực

Chuẩn bị thiết
bị SX

Kế hoạch
tuyển dụng,
đào tạo

Gửi list Go
cho NCC, đặt
NL mẫu

Trưởng phòng
Nhân sự

C-T-09

Thủ tục Thực hiện các yêu cầu Pháp luật, yêu cầu
khác và trao đổi thông tin

C-T-10

Thủ tục Đánh giá nội bộ

C-T-11

Thiết kế
Thiết kế
Lập hồ sơ
QAV khai
báo hoá
chất độc hại
Duyệt thiết kế

Lập tiêu
chuẩn sản
phẩm, phát
hành bản vẽ
khuôn, gá, jig
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Trưởng bộ phận QC Thủ tục Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

C-T-12

Trưởng bộ phận QC Thủ tục Kiểm tra chất lượng sản phẩm

C-T-13

Trưởng bộ phận QC
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Nhận

Khai báo
hoá chất
độc hại

Chế tạo

Lập hồ sơ
QAV

Kiểm tra, đánh
giá lại dụng cụ đo

Chuẩn bị SX
thử

Kiểm tra, đánh
giá năng lực

Tuyển dụng
đào tạo

Trưởng phòng
Thu mua - kế toán

Khai báo,
Đánh giá NCC

C-T-14

Thủ tục Thu thập và phân tích dữ liệu

C-T-15

Thủ tục Mua hàng và quản lý nhà cung cấp

C-T-16

Hướng dẫn Quản lý, cấp phát Bảng tiêu chuẩn
kiểm tra

C-H-01-01

Hướng dẫn thử nghiệm điều kiện Hàn

C-H-05-01

Trưởng phòng
Kỹ thuật

Hướng dẫn quản lý bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

C-H-06-01

Trưởng phòng
Kỹ thuật

Hướng dẫn Quản lý hóa chất độc hại

C-H-06-02

Trưởng phòng
QLSX

Hướng dẫn tiếp nhận, phân tích và quản lý Đơn
hàng HVN

C-H-07-01

Trưởng phòng
QLSX

Hướng dẫn tổ chức và kiểm soát hàng HNV

C-H-07-02
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Trưởng bộ phận
QLTB/khuôn mẫu
Phê duyệt

Thủ tục Hành động Khắc phục /
Phòng ngừa và cải tiến

Đơn hàng mẫu

Nhận đơn
hàng, lập
KHSX

Sản xuất mẫu
Đơn hàng
PP0, PP1,
PP2, PP3

Sản xuất
PP0, PP1,
PP2, PP3

Thử khuôn, sản xuất mẫu

Kiểm tra, lập
phiếu VPĐ
Nhận, giao hàng
mẫu

Nhận, kiểm tra

Lập tiêu
chuẩn đóng
gói, chuẩn bị
phương tiện
đóng gói, vận
chuyển

Duyệt

Trưởng kho tiêu hao Hướng dẫn Quản lý kho tiêu hao

C-H-08-02

Hướng dẫn sử dụng Phiếu xuất kho kiêm biên
bản giao hàng và vận chuyển nội bộ

Trưởng kho gia công Hướng dẫn Quản lý kho gia công

Sản xuất, giao
hàng

Triển khai sản xuât thử hàng loạt, đánh giá cải tiến, đào tạo

Lập kế hoạch
sản xuất

Hướng dẫn Quản lý công cụ, dụng cụ phụ trợ

C-H-08-05

Trưởng phòng
QLSX

Hướng dẫn quản lý lô

C-H-08-06

Trưởng bộ phận QC Hướng dẫn quản lý hàng NG trong quá trình SX

C-H-12-01

Trưởng bộ phận QC Hướng dẫn quản lý hàng NG sửa chữa

C-H-12-02

Trưởng bộ phận QC Hướng dẫn quản lý sự cố xuất hàng NG

C-H-12-04

Sản xuất

Kiểm tra

Hướng dẫn quản lý lô hàng xin Khách hàng áp
dụng đặc biệt

Trưởng bộ phận QC Hướng dẫn kiểm tra rút kiểm thành phẩm

Nhập kho

Trưởng bộ phận QC

Hướng dẫn thực hiện Báo cáo phân tích vấn đề
chất lượng

Trưởng bộ phận QC Hướng dẫn Quản lý vật phẩm đầu
Xuất kho, kiểm tra trước giao hàng

Phàn nàn

Tiếp nhận phàn nàn, xử lý phàn nàn

Áp dụng đặc biệt

Quản lý hàng NG khi kiểm tra, chế tạo sản phẩm, linh kiện thu mua

Báo cáo

Họp chất lượng khẩn cấp, đối sách khắc phục phòng ngừa

Đo lường,
phân tích,
cải tiến

Đo lường, kiểm soát hệ thống, phân tích, phòng ngừa, cải thiện

Đánh giá định kỳ

C-H-08-04

Trưởng phòng
QLSX

Trưởng bộ phận QC

Nhận

C-H-08-03

Đơn hàng SX
hàng loạt

Hội nghị sản xuất thử hàng loạt

Kế hoạch sản
xuất

C-H-08-01

Trưởng phòng
QLSX

Nhận, lập
KHSX thử
hàng loạt, kế
hoạch SX

Sản xuất,
giao hàng

Trưởng kho nguyên
Hướng dẫn Quản lý kho nguyên liệu
liệu

Đánh giá nội bộ, đánh giá nhà cung cấp

Đo lường, kiểm soát hệ thống, phân tích, phòng ngừa, cải thiện

Xem xét phương châm kinh doanh cho năm sau

C-H-12-05

C-H-13-01

C-H-14-01

C-H-18-01

