
Kế hoạch xây dựng /đánh giá Hệt hống ISO 3834-2 và  EN1090 

Áp dụng cho Cơ khí kết cấu thép và các công ty về đóng tầu… 

- Thời gian chuẩn bị dự kiến: 3 tháng 

- Thời gian đánh giá dự kiến: 3- ngày 

Nội dung 
Bắt đầu 

(dd/mm/yyyy) 

Kết thúc 

(dd/mm/yyyy) 
Ghi chú 

I. Prepararion 

1.1 Liên hệ ký lại hợp đồng với tổ chức chứng nhận       

1.2 Liên hệ tổ chức chứng nhận và sắp xếp lịch tái đánh giá       

1.3 Yêu cầu gửi kế hoạch đánh giá       

1.4 Chuẩn bị đề xuất đánh giá duy trì, các chi phí tạm ứng tiếp khách       

II. Chuẩn bị hồ sơ         

Rà soát hồ sơ công trình mẫu (theo checklist ISO 3834 của Auditor) 

2.1 Requirement and technical review        

2.1.1 Quy trình       

a.1 Quy trình làm việc phòng QAQC 
    

  

a.2 Quy trình triển khai thông tin dự án   

2.1.2 Hồ sơ       

b.1 Contract review  

    

  

b.2 Phiếu triển khai thông tin công trình    

b.3 Technical review    

b.4 Technical review - minute of meeting    

b.5 Spec dự án   

2.2 Sub-Contracting       

2.3   Welding personnel       

2.4   Inspection and testing personnel       

2.5   Equipment        

2.6   Welding and related activities       

2.6.1 Quy trình       

a.1 Quy trình lập kế hoạch triển khai dự án 

    

  

a.2 Quy trình triển khai sản xuất   

a.3 Quy trình kiểm tra nghiệm thu vật tư   



a.4 Quy trình kiểm tra ngoại quan mối hàn   

a.5 Hướng dẫn công việc hàn   

2.6.2 Hồ sơ       

b.1 Lệnh sản xuất 

    

  

b.2 Biên bản họp triển khai thông tin hàn cho công nhân/ nhân sự sản xuất   

b.3 ITP   

b.4 danh sách WPS/PQR   

2.7   Welding consumable       

2.8   Storage of parent materials       

2.9   Inspection and testing       

2.10   Non-conformance and corrective actions       

a.1 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp nội bộ       

b.1 Phiếu báo cáo sản phẩm không phù hợp 
    

  

b.2 Báo cáo tổng hợp SPKPH   

2.11   Measuring inspection and testing equipment       

2.12   Traceability       

a.1 Quy trình truy xuất vật tư       

b.1 Hồ sơ truy xuất vật tư 

    

  

b.2 Hồ sơ bằng chứng cho các thay đổi trong quá trình triển khai dự án   

2.13   Quality record       

2.14   Rà soát các Obs tồn đọng. Lưu trữ hồ sơ khắc phục       

III. Đánh giá 

chứng nhận   
      

3.1 Gửi hồ sơ cho tổ chức chứng nhận       

3.2 Khắc phục Obs trước khi đánh giá (Nếu có)       

3.3 Tiếp đoàn audit       

3.4 Khắc phục các NC (Nếu có)       

 


