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ÁP DỤNG CHƢƠNG TRÌNH 5S  
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XANH - SẠCH - ĐẸP VÀ AN TOÀN  

TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ 

Trình bày:  Ninh Văn Hiệu – Giảng viên, 

Chuyên gia tư vấn NSCL, Giám đốc TOPMAN 

 

Năm 2019 

TOPMANJSC.COM 2 

Mục đích 

1. Lý do tại sao cần thực hiện 5S? 

2. 5S là gì? Khái niệm, bản chất của 5S 

3. Lợi ích của việc triển khai 5S 

4. Phương pháp và các bước áp dụng 5S. 

5. Kinh nghiệm triển khai 5S tại một số cơ sở y tế. 

Đối tƣợng 

1. Công đoàn ngành Y tế các tỉnh, thành phố 

2. Các đơn vị khám chữa bệnh: Lãnh đạo đơn vị, BCH CĐCS, Phòng Công 

tác XH, Phòng Tổ chức CB, Cán bộ 5S. 

3. Những người quan tâm. 
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Câu hỏi về 5S? 

• …………………………………………….. 

• …………………………………………….. 

 

Chuẩn bị: 3 phút 
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PHẦN 1.  
TẠI SAO CẦN LÀM 5S ? 
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THỰC TRẠNG VĂN PHÒNG 

TOPMANJSC.COM 6 

Mục đích của Quản trị Tổ chức 

1. Q – Quality: ………….. cao 

2. C – Cost: Tiết kiệm Chi phí, giảm thiểu lãng phí 

3. D – Delivery/ Date: ……………. cao, thời gian nhanh 

4. S – Safety: An toàn 

5. M – Morale: Tinh thần làm việc hăng say. 

Q 

C 

D S 
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Một số quan niệm về chất lƣợng 

• Góc độ dịch vụ 

Đáng tin cậy An toàn 

 

…………… phục vụ 

Thuận tiện Khung cảnh phù hợp Có năng lực 

Lịch thiệp Trung thực Hiệu quả 

 

Linh hoạt Chính xác 

……………. Nhanh nhậy 

TOPMANJSC.COM 8 
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TOPMANJSC.COM 10 

LÃNG PHÍ TRONG DỊCH VỤ 

1. ………………….. đồ vật 

6. ……. chất lượng 

2. Vận chuyển, di chuyển 

4. Chờ đợi trước khi làm 

5. Quy trình, Thao tác thừa 

LÃNG 

PHÍ  

TRONG  

DỊCH 

VỤ (6) 

3. Kiến thức rời rạc, hỏi nhiều 
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LÃNG PHÍ TRONG DỊCH VỤ 

1. TÌM KIẾM ĐỒ VẬT: 

Sắp xếp nơi để đồ vật 

không khoa học, lộn xộn, 

mất nhiều thời gian tìm kiếm 

Sử dụng mặt bằng kém hiệu 

quả, tốn thời gian 

Có thể gây 

đình trệ công việc 

TOPMANJSC.COM 12 

LÃNG PHÍ TRONG DỊCH VỤ 

4. CHỜ ĐỢI TRƯỚC KHI LÀM VIỆC: 

Công việc tắc nghẽn,  

thiếu hiệu quả 

Nhân sự, máy móc 

phải chờ đợi 

Tăng chi phí nhân công 

và khấu hao 
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LÃNG PHÍ TRONG DỊCH VỤ 

6. LỖI CHẤT LƯỢNG : 

Sai hỏng giấy tờ, Sai hỏng vật lý, 

Giao hàng/ kết quả chậm. 

phải làm lại nhiều lần bởi vì nó 

không được làm đúng ngay từ đầu. 

 giảm hiệu quả sử dụng lao động và 

thiết bị 

 làm gián đoạn công việc  ách tắc 

và đình trệ. 

 Tốn nhiều thời gian,  tăng chi phí 

quản lý. 
 

TOPMANJSC.COM 14 

PHẦN 2. 5S LÀ GÌ 
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Không có sai lỗi 

Không lãng phí  

Không lo trì hoãn  

Không tai nạn  

Không tự ti, bất mãn  

Không ô nhiễm 

 
• Tạo cho công việc dễ dàng 

• Nâng cao hiệu quả, năng suất và an toàn 
 
CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT CỦA TỔ CHỨC VÀ MỤC TIÊU CỦA 5S 

Chất lượng 

Chí phí  

Giao hàng  

An toàn  

Tinh thần 

Môi trường 

15 

MỤC TIÊU CỦA 5S 

Điểm kiểm soát của Tổ chức Mục tiêu của 5S 

TOPMANJSC.COM 16 

Rủi ro mất an toàn 

16 
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2.1. Các Nguyên tắc của 5S 

Am hiểu Kiến thức về 5S 

Thực hành tốt 5S 
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CÁC NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TỐT 5S 

1. Vai trò của Lãnh đạo 
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CÁC NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TỐT 5S 

2. Sự tham gia của mọi người 

TOPMANJSC.COM 20 

2. Sự tham gia của mọi ngƣời 

• “Mọi người ở tất cả các cấp là trung tâm của một tổ chức 
và việc huy động họ tham gia đầy đủ sẽ giúp cho việc sử 
dụng được năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức” 

• Lợi ích: 

– Tạo ra những nhân viên được động viên, cam kết và 
tham gia trong tổ chức 

– Tạo ra sự đổi mới và sáng tạo trong việc nâng cao 
hơn các mục tiêu của tổ chức 

– Mọi người nhận trách nhiệm về hiệu quả các hoạt 
động của mình 

– Mọi người sẵn sàng tham gia và đóng góp vào sự cải 
tiến liên tục. 
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CÁC NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TỐT 5S 

3. Làm việc theo nhóm 

TOPMANJSC.COM 22 

CÁC NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TỐT 5S 

4. Quản lý trực quan 
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5. Học hỏi và cải tiến liên tục 

CÁC NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TỐT 5S 
T
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2.2. Bản chất của 5S 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

 Chủ đề Nội dung 

Seiri 

Sàng lọc 

Lọc và loại bỏ những vật …………………. ra khỏi nơi 

làm việc 

Seiton 

Sắp xếp 

Sắp xếp ngăn nắp những vật ……………. để có thể dễ 

lấy khi sử dụng 

Seiso 

Sạch sẽ 

………….. nơi làm việc để không còn bụi bẩn bám trên 

sàn, máy móc và trang thiết bị 

Seiketsu 

Săn sóc 

Duy trì ……………… về giữ gìn vệ sinh và sắp xếp nơi 

làm việc gọn gàng vào mọi thời điểm 

Shituke 

Sẵn sàng 

Đào tạo để mọi người ………… tuân theo các quy tắc 

trên. 

Tiêu chuẩn 5S thông thƣờng 

TOPMANJSC.COM 26 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

 Chủ đề Nội dung 

Seiri 

Sàng lọc 

Lọc và di dời cả vật và ………… không cần ra khỏi nơi làm 

việc 

Seiton 

Sắp xếp 

Sắp xếp trong điều kiện tốt (sẵn sàng để dùng) và an toàn 

(không dùng sai) 

Seiso 

Sạch sẽ 

Chọn phƣơng pháp làm sạch phù hợp với đối tƣợng để 

không gây ảnh hưởng xung quanh hoặc chất lượng sản phẩm 

Seiketsu 

Săn sóc 
Ngăn ngừa bụi bẩn và giữ vệ sinh ở mức cao 

Shituke 

Sẵn sàng 

Nội quy 5S phải được đặt ra, thực hiện nhiều lần tạo     thành thói quen, mọi ngƣời tự giác tuân thủ. 

Tiêu chuẩn 5S thực tiễn 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

 Chủ đề Nội dung 

Seiri 

Sàng lọc 

Lọc và di dời cả vật và lƣợng không cần ra khỏi nơi 

làm việc 

Seiton 

Sắp xếp 

Sắp xếp trong điều kiện tốt (sẵn sàng để dùng) và an 

toàn (không dùng sai) 

Seiso 

Sạch sẽ 

Chọn phƣơng pháp làm sạch phù hợp với đối tƣợng 

để không gây ảnh hưởng xung quanh hoặc chất lượng 

sản phẩm 

Seiketsu 

Săn sóc 
Ngăn ngừa bụi bẩn và giữ vệ sinh ở mức cao 

Shituke 

Sẵn sàng 

Không sửa đổi với các nhà máy cũ nhưng đối với các 

nhà máy mới, nội quy, quy định phải đƣợc đặt ra 

trƣớc 

Thực chất chỉ là việc sàng lọc, sắp xếp phân 

loại khoa học hệ thống nhà xƣởng, máy 

móc, công cụ làm việc và tổng vệ sinh cơ 

quan 

«Tiêu chuẩn hóa» ba nguyên tắc trên để mọi 

thành viên tuân theo một cách bài bản 

Giáo dục, duy trì và cải tiến bốn nguyên tắc 

trên trong mọi hoàn cảnh hoạt động của Tổ 

chức 

Tiêu chuẩn 5S thực tiễn 

TOPMANJSC.COM 28 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

 Mỗi nơi làm việc, mỗi đối tượng sẽ có tiêu chuẩn khác 

nhau. 

 Nguyên tắc: 

 Lọc ra những vật không cần thiết. 

 Lọc ra lƣợng không cần thiết của những vật cần 

dùng. 

 Sau sàng lọc, nơi làm việc chỉ còn lại những vật dụng 

cần thiết với số lượng cần thiết. 

 

S1. SÀNG LỌC – Phân loại 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S1. SÀNG LỌC 

Sau: 

* Thu dọn rác thải 

* Loại bỏ các vật dụng thừa 

Trƣớc: 

* Rác thải bừa bãi 

* Nhiều vật dụng không cần thiết 

TOPMANJSC.COM 30 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

Loại bỏ Bán 

Tái chế, tận 

dụng 

S1. SÀNG LỌC 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

Gắn nhãn nhận biết cho từng loại 

S1. SÀNG LỌC 

TOPMANJSC.COM 32 

S1: SORT (SÀNG LỌC) 

Chiến lược dán nhãn đỏ 

(Red-tag strategy) 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S1. SÀNG LỌC 

TOPMANJSC.COM 34 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

 Sắp xếp để tạo điều kiện tốt nhất cho công việc: 

 Sẵn sàng để sử dụng.   

 Không bị dùng sai, đảm bảo an toàn. 

 Dễ thực hiện, làm theo 

 Theo đó, có thể hiểu, SẮP XẾP nhằm đảm bảo các vật 

dụng cần thiết luôn «dễ ......., dễ ......., dễ lấy, dễ ..... 

......... , dễ kiểm tra». 

S2. SẮP XẾP 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

1. Sử dụng phương pháp ………… để lưu giữ đồ vật, 

2. Quy định VỊ TRÍ cho mọi thứ tại nơi làm việc 

3. Mọi hạng mục, địa chỉ cần ghi ………… một cách hệ thống 

4. Sắp xếp mọi thứ cho DỄ NHÌN nhằm giảm thiểu thời gian 

tìm kiếm. 

5. Đặt các thứ để mọi người dễ dàng TÌM KIẾM và LẤY RA. 

6. Phân chia các dụng cụ đặc biệt và các dụng cụ thông dụng. 

7. Thiết lập THỨ TỰ ƯU TIÊN: các vật dụng sử dụng thường 

xuyên để gần nơi người dùng. 

S2. 7 Nguyên tắc SẮP XẾP 

TOPMANJSC.COM 36 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S2. SẮP XẾP 

Sau: 

* Sắp xếp gọn 

* Nhãn nhận biết dễ dàng 

Trƣớc: 

* Sắp xếp bừa bãi 

* Không nhãn nhận biết 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S2. 3 Yếu tố chính khi thực hiện SẮP XẾP 

Mọi người 
có thể 

Thấy 

Ở đâu? 

Cái gì? 

Bao nhiêu? Lấy ra 

Trả lại 

3 Định 

Định vị trí 

Định tên 

Định lượng 

TOPMANJSC.COM 38 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

Vùng quan sát của 

mắt  
Vùng dễ quan sát 

Vùng quan sát tối ƣu 

S2. SẮP XẾP 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

Các vùng làm việc hiệu quả 

Vùng 1: sử dụng 

thƣờng xuyên 

Vùng 2: sử dụng 

theo chu kỳ 

Vùng 3: ít sử dụng 

S2. SẮP XẾP 

TOPMANJSC.COM 40 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

Độ cao làm việc thích hợp 

94 ~ 109 

cm 

86 ~ 9 4 

cm 

71 ~ 86 

cm 

Kiểm tra sản phẩm Công việc nhẹ Công việc nặng 

S2. SẮP XẾP 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

TỐT KHÔNG TỐT 

TỐT KHÔNG TỐT 

Chiếu sáng tại 

vị trí làm việc 

S2. SẮP XẾP 

TOPMANJSC.COM 42 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S2. SẮP XẾP 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

 Sắp xếp mặt bằng làm việc: 

 Dùng nhãn nhận biết: 

 Mã màu cho nhãn nhận biết. 

 Định vị vị trí của vật dụng.. 

 Biển báo: 

 Thông tin về trang thiết bị, vật dụng 

 Thông tin về vị trí, chủng loại, số lượng .... 

 

S2. SẮP XẾP 

TOPMANJSC.COM 44 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

Giá đựng dán nhãn đầy đủ 

Đánh dấu vị trí trên sàn Dụng cụ đúng vị trí quy định 

Tủ hồ sơ nhận biết dễ dàng 

S2. SẮP XẾP 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S3. SẠCH SẼ 

 Bao gồm các nội dung: 

 Nơi làm việc không bụi bẩn: quét dọn, thu lượm rác 

... 

 Làm sạch vật dụng, hồ sơ: nhẹ nhàng, cẩn thận, 

không gây hư hại ... 

 Kiểm tra máy móc thiết bị, vệ sinh sạch sẽ và sửa 

chữa các hiện tượng bất thường. 

TOPMANJSC.COM 46 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

Sau: 

* Vật dụng sạch sẽ, gọn gàng 

* Sàn nhà đƣợc quét dọn sạch 

Trƣớc: 

* Sàn nhà bẩn thỉu 

* Vật dụng bừa bãi, bụi bẩn 

S3. SẠCH SẼ 
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TOPMANJSC.COM 47 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

Kiểm tra hỏng hóc, rò rỉ 

Vệ sinh thiết bị, nhà cửa 

S3. SẠCH SẼ 

TOPMANJSC.COM 48 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S4. SĂN SÓC – TIÊU CHUẨN HÓA 

 Bao gồm các nội dung: 

 Duy trì nơi làm việc sạch sẽ bằng việc lặp đi lặp lại 3S 

trên 

 ……………….và kiểm tra theo các danh mục chi tiết, 

cụ thể theo nguyên tắc độc lập, khách quan bởi người 

không liên quan 

 Kết quả đánh giá được công bố rõ ràng cùng các 

hành động khắc phục.  

 Tạo dựng phong trào thi đua trong nội bộ công ty về 

5S giữa các đơn vị, bộ phận khác nhau. 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S5. SẴN SÀNG – Ý NGHĨA 

 Giáo dục mọi người …………. giữ gìn vệ sinh:  

• Tạo thói quen làm việc tốt  

• Duy trì và tuyên truyền thói quen tốt – thảo luận giữa các 

nhân viên. 

• Tuân thủ thực hiện và giám sát nghiêm việc thực hiện 

các nội quy 5S. 

TOPMANJSC.COM 50 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S5. SẴN SÀNG – DUY TRÌ, TỰ GIÁC 

 Tạo nền tảng vững chắc để thực hiện cải tiến doanh 

nghiệp theo hướng sản xuất tinh gọn 

 Đây là nội dung khó nhất trong việc duy trì thành quả 

của Kaizen 5S nên hay bị lơ là, tránh né  phải liên tục 

trau dồi, nâng cao ý thức của mọi thành viên, từ nhân 

viên quét dọn đến Giám đốc công ty. 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S5. LÀM GÌ ĐỂ ĐẠT ĐƢỢC SẴN SÀNG? 

Đào tạo và thực hành: 

 Tuân thủ các quy tắc, tiêu chuẩn đã thiết lập 

 Có tinh thần cải tiến liên tục, 

 Tạo thành thói quen thực hiện 4S, 

 Tạo sự thi đua, cạnh tranh lành mạnh 

TOPMANJSC.COM 52 

CHƢƠNG TRÌNH 5S 

S5. LUYỆN TẬP SẴN SÀNG 

 Nụ cười thân thiện 

 Chịu khó lắng nghe 

 Định hướng vào cải tiến, tập trung thực hiện 

 Chứng minh tinh thần đồng đội. 

 Phong cách luôn xem mình là thành viên của tổ chức 

danh tiếng. 

 Luôn đúng giờ. 

 Giữ nơi làm việc luôn sạch sẽ, ngăn nắp. 

 Tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn. 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S TRƢỚC 5S 

TOPMANJSC.COM 54 

CHƢƠNG TRÌNH 5S THỰC HIỆN 5S 

Sàng lọc Sàng lọc 

Sạch sẽ Sắp xếp 
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CHƢƠNG TRÌNH 5S KẾT QUẢ 5S 

TOPMANJSC.COM 56 

2.3. C¸c Lîi Ých cña 5S  

1. Tạo nơi làm việc khoa học: sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, 

……… và an toàn; 

2. Mọi thứ luôn ………….. cho công việc; 

3. Kiểm soát tốt các quá trình, quản lý tốt tài liệu, hồ sơ. 

4. Đảm bảo Chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thoả mãn yêu cầu 

của khách hàng; 

5. Phát huy ………………………., giúp tăng năng suất lao động, 

giảm lãng phí, tiết kiệm; 

6. Nâng cao ý thức kỷ luật, làm việc chuyên nghiệp; 

7. Tạo môi trường văn minh, văn hóa công sở; 

8. Tăng uy tín, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài.  
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PHẦN 3. CÁC BƢỚC TRIỂN KHAI 5S  
TẠI BỆNH VIỆN 

TOPMANJSC.COM 58 

Các bƣớc triển khai 5S 
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Tiến độ dự án 5S 

Khởi động Mô hình hệ thống  

 
Phê duyệt tài 

liệu 
Tổng kết dự án 

2 tuần/                         

1 tuần 
3 tuần/                      

7 tuần 
6 - 7 tuần/                 

8 tuần 

Đào tạo nhận thức 5S,  
Đào tạo tiêu chí đánh giá 5S 

Đào tạo chuyên gia đánh giá 
nội bộ 5S 

Khởi động & 
Khảo sát 

Viết tài liệu, làm S1 Duy trì Thực hiện 3S, 5S, giám sát, đánh 
giá & xem xét 

Project time/ Thời gian thực hiện dự án: 12 tuần (3 tháng) 

Đào tạo cách viết tài liệu 5S 

TOPMANJSC.COM 60 

PHẦN 4.  

CÁCH THEO DÕI ĐÁNH GIÁ 5S 
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Các Tiêu chí đánh giá 5S 

61 

TOPMANJSC.COM 62 62 

Các bƣớc đánh giá 

Hoạch định, chuẩn bị đánh giá 

Tiến hành đánh giá 

Khắc phục, cải tiến 
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Hoạch định – kế hoạch 

Chương trình đánh giá nội bộ 

Năm 2019 

T1 T2 …. T6 …. …. T10 T11 T12 

Văn phòng X X X X X X 

Phòng TCCB X X X X X X 

.. X X X X X X 

Phòng vận hành X X X X X X 

.. X X X X X X 

… X X X X X X 

Lãnh đạo X X X X X X 

TOPMANJSC.COM 64 
64 

Thực hiện đánh giá 

Nguồn thông tin 

Thu thập các mẫu thích hợp  

và xem xét 

Các bằng chứng đánh giá 

Xem xét 

Chỉ bao gồm 

các thông tin 

có thể xác 

nhận lại được 

So sánh với tiêu chí đánh giá 

Các phát hiện đánh giá 

Kết luận đánh giá 
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Thực hiện đánh giá  
- Thu thập thông tin 

Phương 
pháp thu  

thập thông 
tin 

Quan 
sát hiện 
trƣờng 

Phỏng 
vấn 

Xem xét 
tài liệu 
hồ sơ 

TOPMANJSC.COM 66 66 

Báo cáo đánh giá thực hành tốt 5S 
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Báo cáo đánh giá thực hành tốt 5S 

Dịch vụ 

Dịch vụ 

TOPMANJSC.COM 68 

PHẦN 5.  

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI 5S   

TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ 
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69 

2.2. KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI 5S TẠI 

MỘT SỐ ĐƠN VỊ 

TOPMANJSC.COM 70 

Hình ảnh 5S  
tại khu vực chung 

70 

EVN Hà Nội 
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Hình ảnh 5S  
tại khu vực chung (tiếp) 

71 

TOPMANJSC.COM 72 

Hình ảnh 5S  
tại khu vực chung (tiếp) 

72 
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Hình ảnh 5S  
tại khu vực chung (tiếp) 

73 

TOPMANJSC.COM 74 

Hình ảnh 5S  
tại khu vực Văn phòng 

74 

TRƢỚC 5S SAU 5S 

EVN Hà Nội 
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Hình ảnh 5S  
tại khu vực Văn phòng (tiếp) 

75 

TOPMANJSC.COM 76 

Hình ảnh 5S  
tại khu vực Văn phòng (tiếp) 

76 
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Hình ảnh 5S  
tại khu vực Văn phòng (tiếp) 

TOPMANJSC.COM 78 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5S TẠI CẤP CỨU 

Khu vực tủ Thuốc 

Trƣớc Sau 
13 
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Khu vực tủ vật tƣ y tế 

Trƣớc Sau 

14 

TOPMANJSC.COM 80 

 

15 

Xe hồi sức tim phổi 

Trƣớc 

Trong thời gian thực 
hiện 

Sau 
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Khu xe tiêm & lấy mẫu xét nghiệm 

Trƣớc Sau 

18 

TOPMANJSC.COM 82 

Hình ảnh 5S tại khu vực Kho (tiếp) 

Trƣớc khi làm 5S Sau khi làm 5S 
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Hình ảnh 5S tại khu vực Kho lƣu trữ  

Trƣớc khi làm 5S Sau khi làm 5S 

TOPMANJSC.COM 84 

Các điều kiện cần thiết  
để triển khai Chƣơng trình 5S 

1. Cam kết của lãnh đạo: 

– Cam kết về cải tiến năng suất, chất lượng 
và tuyên truyền cam kết này trong Tổ chức, 

– “Bảo trợ” cho Chương trình 5S và Ban 5S, 

– Cung cấp các …………. cần thiết cho Ban 
5S, 

– Cung cấp nguồn lực cơ sở hạ tầng thích 
hợp cho việc thực hiện cải tiến chất lượng, 

– Định kỳ xem xét tiến độ và kết quả của 
Chương trình 5S. 

84 
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Các điều kiện cần thiết  
để triển khai Chƣơng trình 5S 

2. Nhận thức, năng lực của Ban 5S: 

– Đầy đủ đại diện của các bộ phận liên quan, 

– Rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và đầy đủ 
về quyền hạn, 

– Được đào tạo đầy đủ về Chương trình 5S, 
các công cụ cải tiến, 

– Có ý thức tốt, 

– Có ……………. làm việc rõ ràng, hiệu quả. 

Nhận thức của các nhân viên của Tổ chức: 

 Được …………. đầy đủ nhận thức về năng 

suất, chất lượng và chương trình 5S, 

 Được đào tạo về các yêu cầu liên quan của 

Chương trình 5S mà Tổ chức xây dựng. 

85 
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Điều kiện để áp dụng 5S thành công 

1. Lãnh đạo …………….. và hỗ trợ 

2. Mọi thành viên ………………. tham gia 

3. Có kiến thức chuẩn về 5S 

4. Thực hành 5S ngay – tạo nơi làm việc mẫu 

5. Cải tiến liên tục, lặp lại vòng 5S với chuẩn cao hơn. 

86 
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Ôn tập 5S – Thảo luận 

• Điều ấn tượng nhất của anh chị về khóa học này? 

• Anh chị học được gì về 5S? 

• Cần làm gì để làm tốt 5S cho đơn vị mình? 

 

Chuẩn bị: 5 phút 

Thảo luận: 1,5 phút/ người 

87 
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Ninh Văn Hiệu – Giảng viên,  

Chuyên gia Tư vấn trưởng 

Giám đốc Công ty CP TOPMAN 

Add: Tòa Riverside, 79 Thanh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel: 024 22 310 689, 0989 979 434 

Email: HieuISO@gmail.com, Info@Topmanjsc.com;  

Web: TopMan.edu.vn, TopManJsc.com 

Thank you! 

Hỏi và trả lời 

mailto:HieuISO@gmail.com
http://www.topman.edu.vn/
http://www.topmanjsc.com/

