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1. MỤC ĐÍCH
Hoạch định và tổ chức sản xuất sản phẩm nhằm đảm bảo các khâu trong quá trình sản
xuất diễn ra một cách chính xác, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Áp dụng đối với hoạt động sản xuất của công ty;
- Nhà máy và các phòng khác liên quan thực hiện theo quy trình này.
3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN
- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016;
- Sổ tay chất lượng.
4. ĐỊNH NGHĨA, VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG:
5.1. Quy trình sản xuất khẩu trang y tế

Mã số

Ngày ban hành : 20/4/2020

QUY TRÌNH
SẢN XUẤT

Trách nhiệm

BP. Kỹ thuật
BP. Kho

: QT 14

Các bước thực hiện

Lần ban hành

: 01

Trang

: 4/6

Mô tả

Chuẩn bị nguyên liệu bao gồm:
Vải không dệt, lớp vi lọc, thanh
tựa mũi, thun làm quai đeo

5.1.2.1

Sai

BP. Kỹ thuật

Kiểm tra

5.1.2.2
Ok
ee

BP. Sản xuất

Máy cắt làm phôi khẩu trang

5.1.2.3

BP. Sản xuất

Máy hàn quai đeo khẩu trang

5.1.2.4

Sai

BP. Kỹ thuật

Kiểm tra

5.1.2.5
Ok
ee

BP. Sản xuất

BP. Kĩ thuật

BP. Kho

Đóng hộp, đóng thùng

Kiểm tra

Nhập kho

5.1.2.6

5.1.2.7

5.1.2.8
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5.2. Mô tả quy trình sản xuất
5.2.1. Chuẩn bị nguyên liệu
Khi nhận được lệnh sản xuất Phụ trách Xưởng sản xuất giao Cán bộ kỹ thuật phối hợp
với bộ phận kho chuẩn bị nguyên vật liệu để tiến hành sản xuất, lập kế hoạch sản xuất để
đảm bảo đúng theo tiến độ theo lệnh sản xuất. Đồng thời các bộ phận được phân công kiểm
tra máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất
Nguyên liệu sản xuất khẩu trang bao gồm:
✓ Vải không dệt, lớp vi lọc (khẩu trang y tế)
Các bộ phận khác của khẩu trang đó là thanh tựa mũi, thun làm quai đeo
5.2.2. Kiểm tra
Bộ phận kỹ thuật kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất đảm
bảo các yêu cầu về số lượng, chủng loại và chất lượng của nguyên liệu.
Trường hợp một trong các tiêu chí trên không đạt bộ phận kỹ thuật cần phải thông báo
trực tiếp cho phụ trách xưởng sản xuất để có biện pháp giải quyết
5.2.3. Sản xuất phôi khẩu trang
Công nhân sẽ phụ trách điều khiển máy làm phôi khẩu trang, các lớp vải sẽ được tự
động kéo cắt và xếp chồng lên nhau tạo thành khẩu trang. Sau đó gấp nếp và gập dính chúng
lại.
5.2.4. Hàn quai đeo khẩu trang
Phôi khẩu trang sẽ được máy hàn quai thành sản phẩm hoàn chỉnh
5.2.5. Kiểm tra
Sau khi sản phẩm hoàn thiện sẽ được bộ phận Kỹ thuật kiểm tra về các thông số tiêu
chuẩn của sản phẩm
5.2.6. Đóng hộp, đóng thùng
Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu sẽ được bao gói, đóng thùng lại theo số lượng yêu
cầu
5.2.7. Kiểm tra
Sau khi đóng hộp và đóng thùng, bộ phận Kĩ thuật kiểm tra lại một lần nữa
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5.2.8. Lưu kho
Sản phẩm hoàn thiện sẽ được chuyển tới kho bảo quản trước khi xuất xưởng
6. HỒ SƠ
Stt

Biểu mẫu

Trách nhiệm lưu

Biểu mẫu

Thời gian lưu

1

Kế hoạch sản xuất

BP.Kĩ thuật

QF-14-01

02 năm

2

Lệnh sản xuất

BP.Kĩ thuật

QF-14-02

02 năm

3

Phiếu yêu cầu xuất NVL

BP. Kho

QF-14-03

02 năm

4

Nhật ký sản xuất

BP. Sản xuất

QF-14-04

02 năm

5

Phiếu kiểm tra quy trình
sản xuất

BP.Kĩ thuật

QF-14-05

02 năm

6

Bảng tổng hợp kiểm tra
quy trình sản xuất

BP.Kĩ thuật

QF-14-06

02 năm

7

Phiếu giao nhận thành
phẩm

BP. Kho

QF-14-07

02 năm

