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1. MỤC ĐÍCH
Nhằ m thiế t lâ ̣p các quy đinh
̣ và hướng dẫn thực hiê ̣n khi cầ n thay đổ i, đảm bảo tính
toàn vẹn của Hệ thống quản lý chất lượng và tấ t cả các hoa ̣t đô ̣ng sản xuất kinh doanh đươ ̣c
kiể m soát trước, trong và sau khi thay đổ i để :
 Đảm bảo an toàn, ha ̣n chế các rủi ro, phòng ngừa hay giảm thiể u các sự cố , tai na ̣n lao
đô ̣ng
 Nâng cao hiê ̣u quả công viê ̣c, tăng năng suấ t và chấ t lươ ̣ng lao đô ̣ng
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
2.1 Đối tượng áp dụng:
 Tấ t cả các hoa ̣t đô ̣ng trong hệ thống quản lý chất lượng thuô ̣c trách nhiê ̣m của Viện.
2.2 Trách nhiệm áp dụng:
 Tất cả các bộ phận trực thuộc Viện;
3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN
 Sổ tay chất lượng
 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
4. ĐINH
NGHĨA & CHỮ VIẾT TẮT
̣
4.1 Định nghiã
 Bô ̣ phâ ̣n đề nghi thay
đổ i: Là bô ̣ phâ ̣n lâ ̣p phiế u đề nghi ̣ha ̣ng mu ̣c cầ n thay đổ i
̣
 Bô ̣ phâ ̣n thực hiêṇ thay đổ i: Là bô ̣ phâ ̣n tham gia vào quá trình thực sự thay đổ i theo
phân công nhiê ̣m vu ̣ trong phương án thay đổ i đã đươ ̣c phê duyê ̣t
 Quản lý sự thay đổ i: Là quy trình lâ ̣p phương án thay đổ i, đánh giá rủi ro, phê duyê ̣t, tổ
chức thực hiê ̣n và theo dõi, báo cáo, đánh giá hiê ̣u quả sau các thay đổ i
 Sự thay đổ i: Là các hoa ̣t đô ̣ng làm cho chủ thể không còn như hiê ̣n ta ̣i nữa, chủ thể ở đây
có thể là tổ chức, nhân sự, công trình, phương tiê ̣n, trang thiế t bi,̣ hê ̣ thố ng thông tin,
công nghê ̣… Sự thay đổ i có thể mang tính chấ t ta ̣m thời hoă ̣c lâu dài.
 Thay đổ i ta ̣m thời: thay đổ i chỉ áp du ̣ng không quá 06 tháng, đươ ̣c bỏ khi hế t ha ̣n.
 Thay đổ i vinh
̃ viễn: Thay đổ i đươ ̣c áp du ̣ng dài ha ̣n
4.2 Chữ viết tắt:
 CB-CNV:

Cán bô ̣ công nhân viên

 QMR:

Đa ̣i diê ̣n lañ h đa ̣o

 HTQLCL:

Hệ thống quản lý chất lượng

 STĐ:

Sự thay đổ i
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5. NỘI DUNG
5.1 PHÂN LOẠI SỰ THAY ĐỔI
5.1.1 Thay đổi về Hệ thống quản lý chất lượng
▪ Là các thay đổi tổng thể có ảnh hưởng đến HTQLCL, bao gồm: Thay đổi về phạm vi
áp dụng, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quá trình tổ chức sản xuất, hệ thống tài
liệu, ...
5.1.2 Phân loa ̣i theo chức năng công viêc̣
5.1.2.1 Thay đổ i về tổ chức/ nhân sự
▪ Thay đổ i về cơ cấ u tổ chức/ nhân sự điề u hành và thực hiê ̣n các chức năng nhiê ̣m vu ̣
đươ ̣c giao, có ảnh hưởng đế n an toàn.
5.1.2.2 Thay đổ i các công nghê,̣ kỹ thuâ ̣t, kinh doanh
▪ Nâng cấp, mở rộng, bổ sung công nghệ sản xuất
▪ Thay đổi về phương án sản xuất kinh doanh
▪ Phương tiê ̣n, trang thiế t bi ̣cứu hỏa, hê ̣ thố ng camera giám sát…
5.2 TRÁCH NHIỆM
5.2.1 Giám đố c
▪ Đảm bảo viê ̣c quản lý sự thay đổ i đươ ̣c thực hiê ̣n nghiêm trong toàn Viện
5.2.2 Đại diện lãnh đạo
▪ Đảm bảo quản lý được các thay đổi liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của
Viện
5.2.3 Ban ISO
▪ Tổ ng hơ ̣p những thay đổ i có tác đô ̣ng đế n hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2015 trong toàn Viện
▪ Lâ ̣p các báo cáo về hoa ̣t đô ̣ng kiể m soát sự thay đổ i liên quan đến hệ thống quản lý
chất lượng ISO 9001:2015 ta ̣i cuô ̣c ho ̣p xem xét của lañ h đa ̣o
5.2.4 Các đơn vị
5.2.4.1 Trưởng đơn vị
▪ Đảm bảo tấ t cả những thay đổ i liên quan đế n hoa ̣t đô ̣ng của bô ̣ phâ ̣n đươ ̣c ghi nhâ ̣n
và kiể m soát thić h hơ ̣p
▪ Chỉ đa ̣o thực hiê ̣n nhâ ̣n da ̣ng mố i nguy, đánh giá rủi ro khi có sự thay đổ i liên quan
trong pha ̣m vi trách nhiê ̣m của đơn vi ̣
5.2.4.2 Nhân viên
▪ Hiể u đúng ý nghiã và thực hiê ̣n đúng theo yêu cầ u kiể m soát sự thay đổ i ngay ta ̣i nơi
làm viê ̣c của miǹ h.
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5.3 LƯU ĐỒ

STT

Trách nhiệm

Lưu đồ

Biểu mẫu

1

Đơn vi đề
̣ nghi thay
̣
đổ i/ Đơn vi đươ
̣
̣c
thuê

Đề nghi ̣thay đổ i

BM01.QT630-01/VAWR

2 Ban ISO và QMR
- Ban ISO, QMR
3 - Bô ̣ phâ ̣n chuyên
môn

4

5

Ghi nhâ ̣n và chuyể n hồ sơ
cho đầ u mố i chức năng xử lý
Ktra hồ sơ, đánh giá ảnh hưởng

Giám đốc/QMR
Xem xét,
phê duyệt

Bô ̣ phâ ̣n thưc̣ hiêṇ
thay đổ i

Thực hiê ̣n thay đổ i

BM01.QT630-01/VAWR

BM01.QT630-01/VAWR

BM01.QT630-01/VAWR

BM01.QT630-01/VAWR

6

Các bô ̣ phâ ̣n liên
quan

Kiể m tra sau thay đổ i

BM01.QT630-01/VAWR

7

Ban ISO, QMR

Tổ ng hơ ̣p, thố ng kê, lưu
hồ sơ

BM02.QT630-01/VAWR

5.4 DIỄN GIẢI
Bước 1: Đề nghi thay
đổ i
̣
Tấ t cả các bô ̣ phâ ̣n trực thuô ̣c Viện thường xuyên xem xét, rà soát toàn diê ̣n các vấ n đề về
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tổ chức, nhân lực, phương tiê ̣n, trang thiế t bi,̣ công nghê ̣, cơ sở ha ̣ tầ ng… trong pha ̣m vi
quản lý; nế u thấ y có những vấ n đề không phù hơ ̣p hoă ̣c thường xuyên không đảm bảo an
toàn, năng suấ t, chấ t lươ ̣ng, hiê ̣u quả thì lâ ̣p phiế u đề nghi ̣ thay đổ i và hoàn thành mu ̣c I
theo biể u mẫu BM01.QT630-01/VAWR
Phiế u quản lý thay đổ i phải xác đinh
̣ rõ:
-

Cầ n thay đổ i cu ̣ thể cái gì? Ở đâu?
Sự thay đổ i đươ ̣c áp du ̣ng trong pha ̣m vi nào?

-

Ta ̣i sao cầ n thiế t phải thay đổ i? Nhươ ̣c điể m của cái cũ?

-

Ưu, nhươ ̣c điể m khi áp du ̣ng cái mới?

-

Các biê ̣n pháp kiể m soát sự thay đổ i, khắ c phu ̣c nhươ ̣c điể m của cái mới?
Thời gian áp du ̣ng thay đổ i, thời gian thích nghi với cái mới?

-

-

Hồ sơ thay đổ i gửi Bô ̣ phâ ̣n có trách nhiệm (theo quy định tại mục 5.2) để xem xét về công
tác đảm bảo an toàn liên quan.
Bước 2: Ghi nhâ ̣n hồ sơ và chuyể n cho các đầ u mố i chức năng xử lý
Bô ̣ phâ ̣n có trách nhiệm (theo quy định tại mục 5.2) thực hiê ̣n viê ̣c thu nhâ ̣n hồ sơ thay đổ i,
tổ chức phân loa ̣i, đánh số , sao lưu và gửi đế n các bô ̣ phâ ̣n chức năng để xem xét, đánh giá
ảnh hưởng; đồ ng thời câ ̣p nhâ ̣t vào Phiế u quản lý sự thay đổ i theo mu ̣c II - Yêu cầ u cho sự
thay đổ i.
Tùy vào mức đô ̣ của sự thay đổ i, có thể yêu cầ u các hành đô ̣ng để thực hiê ̣n kiể m soát sự
thay đổ i như sau:
-

Đánh giá rủi ro an toàn cho sự thay đổ i để tìm biê ̣n pháp kiể m soát phù hơ ̣p
Huấ n luyê ̣n thực hành cho nhân viên làm viê ̣c trực tiế p

-

Thông tin cho CB-CNV các bô ̣ phâ ̣n liên quan

-

Bước 3: Xem xét, kiể m tra hồ sơ thay đổ i, đánh giá ảnh hưởng
Các phòng/phân xưởng là đầ u mố i trong HTQLCL có trách nhiê ̣m xem xét, thảo luâ ̣n, đánh
giá ảnh hưởng của sự thay đổ i và cho ý kiế n về viê ̣c thực hiê ̣n sự thay đổ i theo chỉ đa ̣o của
người có trách nhiệm (theo quy định tại mục 5.2).
Bước 4: Xem xét và phê duyệt
Các báo cáo được chuyển tới Giám đốc/QMR để xem xét và phê duyệt sự thay đổ i.
Bước 5: Thực hiêṇ sự thay đổ i
Cá nhân và bô ̣ phâ ̣n có trách nhiê ̣m phải hoàn thành các yêu cầ u theo đúng thời ha ̣n quy
đinh,
̣ ghi hồ sơ thực hiê ̣n và nô ̣p về cho Ban ISO để theo dõi.
Ban ISO có trách nhiê ̣m giám sát quá trin
̀ h thực hiê ̣n để đảm bảo viê ̣c thực hiê ̣n thay đổ i
đúng tiế n đô ̣, đúng quy đinh
̣ và đảm bảo an toàn.
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Bước 6: Kiể m tra sau thay đổ i
Khi kế t thúc viê ̣c thực hiê ̣n, Ban ISO theo dõi kế t quả thực hiê ̣n theo những ý kiế n ghi
trong Phiế u yêu cầ u thay đổ i.
Viê ̣c kiể m tra bao gồ m:
-

Kiể m tra kế t quả trên hồ sơ thực hiê ̣n

-

Kiể m tra thực tế (quan sát, phỏng vấ n nhân viên)

Người phê duyê ̣t ghi ý kiế n nhâ ̣n xét và yêu cầ u biê ̣n pháp thực hiê ̣n bổ sung (nế u cầ n)
Bước 7: Tổ ng hơ ̣p, thố ng kê, lưu hồ sơ
-

Các bô ̣ phâ ̣n có trách nhiê ̣m lưu hồ sơ quản lý sự thay đổ i của đơn vi ̣mình
Ban ISO có trách nhiê ̣m tổ ng hơ ̣p tấ t cả các hồ sơ Quản lý sự thay đổ i của toàn Viện.
Các hồ sơ gồ m:
o Phiế u quản lý sự thay đổ i
o Hồ sơ huấ n luyê ̣n đào ta ̣o (nế u có)
o Quy trình sửa đổ i (nế u có)

-

o Tài liê ̣u liên quan khác
Ban ISO tâ ̣p hơ ̣p và lâ ̣p báo cáo ta ̣i cuô ̣c ho ̣p xem xét lañ h đa ̣o về HTQLCL.

6. PHỤ LỤC
TT
1
2
3

TÊN BIỂU MẦU
Phiế u quản lý sự
thay đổ i
Bảng tổ ng hơ ̣p sự
thay đổ i
Phụ lục 01

KÝ HIỆU

THỜI
GIAN

NƠI LƯU

BM01.QT630-01/VAWR

3 năm

Ban ISO

BM02.QT630-01/VAWR

3 năm

Ban ISO

Danh mục gợi ý về các thay đổi
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Phu ̣ lu ̣c số 01
DANH MỤC GỢI Ý VỀ CÁC THAY ĐỔI
TT

Loại thay đổi

Phạm vi

Trách nhiệm
quản lý

Hệ thống quản lý chất lượng
1. Thay đổi phạm vi áp dụng
2. Thay đổi cơ cấu tổ chức
3. Thay đổi quá trình (Hoạch định, Thiết kế, sản
xuất)

- Tất cả các
hoạt động

- Ban Giám
đố c
- Trưởng đơn
vị

- Tất cả các
hoạt động

1

Nhân sự:
1. Cán bô ̣, nhân viên chuyên trách an toàn
2. Thay đổi cấp bậc CB-CNV an toàn
3. Thay đổi lớn trong mô tả công việc

- Ban Giám
đố c
- Trưởng đơn vị

- Pha ̣m vi sử
du ̣ng thiế t bi ̣

- Trưởng đơn
vị

2

Thiết bị:
1. Sử dụng thiết bị loại mới
2. Dời chỗ thiết bị đang sử dụng
3. Thay đổi thiết bị cùng chức năng nhưng khác
loại
4. Vận hành thiết bị ngoài giới hạn an toàn được
quy định

- Tất cả các
hoạt động

- Trưởng đơn
vị

3

Phương pháp:
1. Thiết lập quy trình/ hướng dẫn công việc mới
2. Chỉnh đổi nội dung căn bản của quy trình hiện
hành.
3. Thiết lập giới hạn vận hành mới (nhiệt độ, thời
gian…)
4. Thay đổi giới hạn vận hành của thiết bị

4

- Tất cả các
Vật liệu nguy hiểm:
hoạt động
1. Sử dụng vật liệu nguy hiểm mới (hóa chất, dung
môi…)
2. Thay thế bằng vật liệu không cùng loại

- Trưởng đơn
vị

5

Nhà thầu:
1. Thay đổi nhà thầu phụ mới
2. Cung cấp quy định mới an toàn cho đơn vị thầu

- Trưởng đơn
vị

- Khu vực
nhà thầ u thi
công…
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Phạm vi

Trách nhiệm
quản lý

- Tất cả các
hoạt động

- Trưởng đơn
vị

6

Hệ thống kiểm soát máy tính:
1. Thay đổi hệ thống mạng mới
2. Sửa chữa, thay đổi một số chức năng của mạng
3 Thay đổi / chỉnh phần mềm hoặc phần cứng

7

- Tất cả các
Luật / Quy định:
hoạt động
1. Ban hành luật/ quy định mới về an toàn
2. Sửa đổi nội dung chính của Luật/ Quy định đang
áp dụng

- Trưởng đơn
vị

- Trưởng đơn
vị

8

Xây dựng / sửa chữa:
1. Xây dựng / lắp đặt mới một công trình
2. Sửa chữa một công trình
3. Chuyển vị trí một công trình xây dựng

9

- Tất cả các
Hệ thống cấp cứu / an toàn:
hoạt động
1. Thực hiện những thay đổi tích cực trong hệ
thống an toàn
2. Thêm hoặc loại bỏ một hệ thống kiểm soát an
toàn
3. Bỏ qua hoặc không thể sử dụng một hệ thống an
toàn

Thay đổi tạm thời: (không quá 6 tháng, được bỏ
khi hết hạn)
1. Sử dụng các thiết bị tạm thời
10
2. Vận hành thử nghiệm thiết bị trước khi sử dụng
3. Tạm thời không thể hoặc không sử dụng hệ
thống quản lý chất lượng

- Khu vực thi
công

- Tất cả các
hoạt động

- Trưởng đơn
vị

- Trưởng đơn
vị

