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Câu 1: (2  điểm) : Trình bày khái niệm chất lượng sản phẩm theo quan điểm của kinh tế thị 

trường? Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm? 

Ý 1: Trình bày khái niệm chất lượng sản phẩm theo quan điểm của kinh tế thị trường?(1 điểm) 

Sản phẩm, dịch vụ - theo quan điểm của kinh tế thị trường là bất cứ cái gì có thể cống 

hiến cho thị trường sự chú ý, sự chấp nhận, sự sử dụng, nhằm thỏa mãn một nhu cầu, một 

ước muốn nào đó và mang lại lợi nhuận (kinh tế, xã hội). 

Ý 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm? (1 điểm) 

  Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp:  

 Nhu cầu khả năng của nền kinh tế: thể hiện thông qua nhu cầu đòi hỏi của thị trường 

mà doanh nghiệp đang nhắm đến, trình độ kinh tế - sản xuất của một quốc gia (khả 

năng tích lũy, đầu tư của quốc gia đó) 

 Ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật: doanh nghiệp phải vận dụng khoa học kỹ 

thuật để tạo ra những vật liệu mới thay thế, công nghệ mới, cải tiến sản phẩm. 

 Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế: có thể tạo cho doanh nghiệp môi trường thuận 

lợi hay không. 

 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 

 4 M:  

+ Men: con người  

+ Method: phương pháp 

+ Machines: thiết bị  

+ Materials: nguyên vật liệu. 

 4 M + I + E: ngoài 4M ở trên, cần bổ sung thêm: 

+ Information: thông tin 

+ Environment: môi trường. 
 

Hoặc:   (1 điểm ) 

 Chất lượng nguyên, vật liệu phụ trợ xác định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm 

(vải, phụ liệu) 

 Chất lượng của trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất và thiết bị phụ trợ khác, bảo 

đảm sự ổn định của các chỉ tiêu vào trình độ kỹ thuật tiên tiến ban đầu, vào sự duy 

trì và tiếp tục hoàn thiện, vào chế độ bảo trì, v.v. 



 

 Chất lượng phương pháp công nghệ, cụ thể là chất lượng tài liệu ấn định về kỹ thuật 

để sản xuất sản phẩm đó, các chỉ dẫn về qui trình công nghệ, chế độ điều khiển quản 

lý, v.v. 

 Chất lượng công tác của những người thực hiện công việc. Đó là chất lượng lao 

động và kỷ luật công nghệ của từng người ở nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, 

yếu tố này còn để chỉ ra những điều kiện đảm bảo cho chất lượng làm việc như sắp 

xếp công việc phù hợp với đào tạo, và sự tự đào tạo tiếp tục để đáp ứng công việc 

đòi hỏi. 

 Phương pháp và cách tiến hành kiểm tra đo lường các chỉ tiêu chất lượng. 

Các yếu tố này gọi là các nhân tố nguyên nhân của chất lượng sản phẩm trong quá 

trình công nghệ. Đó chính là nhân tố để tác động nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm. 

Dưới đây là các sơ đồ minh họa nội dung đề cập ở trên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Câu 2: (2 điểm) : Hãy kể tên và nội dung chính của các phương pháp quản lý chất lượng sản 

phẩm mà bạn đã học qua?  

1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm – I (Inspection) (0,4 điểm) 

Đây là phương pháp quản lý chất lượng sơ khai nhất, dùng để kiểm tra chất lượng 

sản phẩm ở cuối mỗi quá trình sản xuất để đi đến quyết định chấp nhận hay bác bỏ sản 

phẩm. Phương pháp này mang tính đối phó với những sự việc đã rồi nên chi phí sản xuất 

tăng lên. Việc tăng chi phí cụ thể do:  

- Tốn chi phí sửa chữa, loại bỏ. 

- Sai sót hàng loạt, không loại trừ được nguyên nhân. 

- Nếu sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu qui định, nhưng những qui định này lại 

không phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng thì sẽ không được người tiêu dùng 

chấp nhận. 
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2. Kiểm soát chất lượng – QC (Quality Control) (0,4 điểm) 

Dùng để kiểm soát các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng là 4M + 

I + E. Phương pháp này được thực hiện từ đầu quá trình sản xuất nên có ưu điểm hơn 

phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, do chỉ tập trung chủ yếu vào quá 

trình sản xuất nên phương pháp này không loại trừ được hết những nguyên nhân gây ra 

các khuyết tật đang tồn tại và chưa tạo dựng được niềm tin với khách hàng. 

3. Đảm bảo chất lượng – QA (Quality Assurance) (0,4 điểm) 

Là toàn bộ hoạt động có kế hoạch, có tổ chức, được tiến hành trong một hệ thống 

đảm bảo chất lượng và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo sự tin tưởng cho 

khách hàng về các yêu cầu chất lượng. Các yêu cầu chất lượng được đảm bảo ở đây cụ 

thể là: đảm bảo chất lượng nội bộ và đảm bảo chất lượng bên ngoài. 

4. Kiểm soát chất lượng toàn diện – TQC (Total Quality Control) (0,4 điểm) 

Thực hiện kiểm soát cả chất lượng và chi phí. Phát hiện và giảm đến mức tối đa 

những chi phí không chất lượng đang tồn tại trong doanh nghiệp để thỏa mãn nhu cầu của 

người tiêu dùng một cách tinh tế nhất. 

5. Quản lý chất lượng toàn diện – TQM (Total Quality Management) (0,4 điểm) 

- Tập trung vào việc quản lý các hoạt động liên quan đến con người, thu hút sự tham gia 

của các thành viên trong doanh nghiệp. 

- Thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng ở tất cả các giai đoạn trong và ngoài sản 

xuất. 

- Là phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến nhất hiện nay. 
 

Câu 3:  (2 điểm) : Hãy dịch đoạn tài liệu sau ra tiếng Việt: 

 

STT TIÊU CHUẨN Điểm 

1 Các đường may phải đảm bảo thông số và êm, không được vặn, nhăn, 

gợn sóng hoặc xếp ly. 

0,4 điểm 

2 Tất cả các đường may vai con trên áo thun cần có dây chống giãn bằng 

vải chính hoặc dây tép. 

0,4 điểm 

3 Tất cả các đường may cần được làm sạch. Các tưa vải hoặc xơ vải đều 

không được chấp nhận. Các dây viền, ruy băng,… nên được sử dụng ở 

những vị trí đặc biệt nhằm hoàn tất hoặc che phủ đường may. 

0,4 điểm 

4 Các mũi may cần được  kiểm tra. Việc bỏ mũi hoặc đứt chỉ đều không 0,4 điểm 



 

được chấp nhận  

5 Mật độ mũi chỉ cần đúng yêu cầu theo tài liệu kỹ thuật. 0,4 điểm 

 

Câu 4:  (4 điểm): Trình bày qui trình kiểm tra chi tiết và thông số mặt ngoài đối với sản phẩm 

sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiểm tra thông số: (2 điểm) 

Mổi ý 0,1 điểm, thông tin trên hình đầy đủ: 0,2 điểm 

Stt Nội dung kiểm tra Stt Nội dung kiểm tra 

A Dài áo: đo từ họng cổ đến hết lai thân 

sau 

K Rộng nách: đo thẳng từ điểm thấp 

nhất của vai con đến ngã tư vòng nách 

B Rộng vai: đo từ đường ráp vai bên này 

sang bên kia 

L Dài tay: đo từ đỉnh tay đến hết lai tay. 

C Ngang ngực: đo từ ngã tư nách bên 

này sang ngã tư nách bên kia. Tính cho 

1/2 

M Cửa tay: đo cửa tay từ giữa sống tay 

đến đường sườn tay. Tính cho 1/2 



 

Stt Nội dung kiểm tra Stt Nội dung kiểm tra 

D Ngang eo: đo từ sườn bên nay sang 

bên kia ở mép trên của đường ráp dây 

đai số 2. Tính cho 1/2 

N Rộng dây đai (số 2/lớp trong): đo 

vuông góc từ mép trên dây đai đến 

mép dưới dây đai. 

E Ngang lai: đo thẳng từ đường sườn bên 

này sang bên kia. Tính cho 1/2 

O Dài dây đai (số 1/ lớp ngoài ): đo từ 

cạnh gấp khoen đai đến hết dây đai 

F Sâu cổ trước: đo từ đỉnh vai đến vị trí 

thấp nhất của đoạn bẻ ve. 

P Rộng dây đai (số 1/lớp ngoài ): đo 

vuông góc từ mép trên dây đai đến 

mép dưới dây đai. 

G Rộng cổ: đo từ đỉnh vai bên này sang 

bên kia 

Q Vị trí lỗ đai thứ nhất: đo từ cuối đai 

đến tâm lỗ đai thứ nhất. 

 

H Hạ cổ sau: đo từ đỉnh vai đến điểm 

thấp nhất của họng cổ thân sau. 

R Khoảng cách giữa các lỗ đai: đo từ 

tâm lỗ đai này sang tâm lỗ đai kia. 

I Cao bâu: đo ở đường may ráp bâu giữa 

thân sau 

S Dài/rộng con đỉa: đo chiều rộng/ dài 

hoàn tất của từng con đỉa trên dây đai 

J Rộng ve/Rộng má bâu: đo độ rộng ve 

ở ve và ở má bâu. Gập bâu để kiểm tra 

sự đối xứng ở 2 bên. 

T Khoảng cách giữa các con đỉa thân 

trước/thân sau: đo từ giữa con đỉa 

thân trước/ thân sau bên này sang giữa 

con đỉa thân trước/ thân sau bên kia. 

 

 

 Kiểm tra chi tiết: (2 điểm) 

Mổi ý 0,1 điểm, thông tin trên hình đầy đủ: 0,2 điểm 

 

Stt Nội dung kiểm tra Stt Nội dung kiểm tra 

1 Kiểm tra mặt toàn diện mặt trước áo 

(đường may bâu, đề - cúp, dây đai, 

nhám, móc cài, nẹp thân trước, độ cân 

đối giữa các chi tiết, ...) 

7 Kiểm tra sườn thân, sườn tay phải. . 

Kéo căng đường may để kiểm tra xem 

có bị lỏng chỉ không 

2 Kiểm tra đường may cổ và bâu, gập cổ 

về phía trước, kiểm tra đường may tra 

cổ 

8 Kiểm tra cửa tay phải, lộn cửa tay để 

kiểm tra 

3 Kiểm tra đường may vai trái, nách trái 9 Kiểm tra đường may nách phải, vai 

phải. 

4 Kiểm tra cửa tay trái, lộn cửa tay để 

kiểm tra. 

10 Úp thân sau, kiểm tra toàn diện thân 

sau (đề cúp, dây đai,..) 

5 Kiểm tra sườn tay, sườn thân trái. Kéo 

căng đường may để kiểm tra xem có bị 

lỏng chỉ không 

11 Kiểm tra đường may nách trái thân 

sau 

6 Kiểm tra lai bên ngoài, bên trong, gập 

lại thân sau lên để kiểm tra. 

12 Kiểm tra đường may nách phải thân 

sau 

 

 



 

 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi 

 

Ngày  16  tháng  6   năm 2015 
 

                                                                                       Trưởng bộ môn 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Ngọc Châu 

 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[G 1.2]: Trình bày được các khái niệm sản phẩm, chất 

lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng,.. 

 

Câu 1 

[G 4.1]: Nhận thức và xác định được tầm quan trọng của 

các hoạt động quản lý chất lượng đối với môi trường và xã 

hội.  

[G 4.4]: Đề xuất qui trình kiểm tra, vận dụng hợp lý tiêu 

chuẩn AQL trong kiểm tra chất lượng cho từng đơn hàng. 

 

 

Câu 2, câu 4 

[G 4.5]: Biên soạn các tài liệu kiểm soát chất lượng sản 

phẩm phù hợp với điều kiện doanh nghiệp. 

[G 4.6]: Triển khai công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm 

phù hợp với điều kiện doanh nghiệp. 

[G 3.3]: Giao tiếp, đọc dịch tài liệu tiếng Anh và luyện tập 

xử lý một vài tình huống đơn giản liên quan đến công tác 

quản lý chất lượng 

 

Câu 3 


