
 Bạn đã nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò của việc thực hiện 5S tại nhà máy? 

 Bạn đã nắm bắt rõ các bước và quy trình triển khai hoạt động 5S? 

 Bạn đã biết cách kiểm tra và đánh giá hoạt động 5S tại nhà máy nói chung và bộ phận mình quản lý nói riêng? 

 Bạn đã biết cách tạo nên thói quen và ý thức tuân thủ 5S cho nhân viên cấp dưới? 

Thời gian-Địa điểm 

Giám sát, quản đốc, tổ trưởng và ứng viên cho các vị trí trên. 

Là giám sát tại hiện trường, bạn đã biết cách duy trì và chỉ đạo  

thực hiện hoạt động 5S một cách hiệu quả? 

Mr. T. H. A. Tuấn 

Có kinh nghiệm trên 12 năm làm việc tại nhà máy sản xuất 

của Nhật tại Việt Nam, trong đó gần 9 năm ở cương vị Giám 

đốc sản xuất tại nhà máy. 

Là chuyên gia trong lĩnh vực Kaizen (cải tiến) và quản lý chất 

lượng, từng tu nghiệp tại Nhật Bản và có nhiều kinh nghiệm 

đào tạo huấn luyện nguồn nhân lực cho các nhà máy. 

Đào tạo online: 9,10,17/08/2021 (Thứ 2,Thứ 3,Thứ 3) 

 Thời gian:   8:30 ~ 16:30   

Ngôn ngữ   

Học phí   

 

 

 

  

 

Học viên 

 

Đăng ký 

 

Hình thức  

Mục đích 

Khóa học 

Tiếng Việt 

6,900,000 VNĐ/người (chưa bao gồm thuế 

GTGT.) 

※Công ty đăng ký từ 2 người giảm 5%, từ 5 

người giảm 10% học phí. 

(Áp dụng riêng cho khóa học tại HCM và Hà 

Nội) 

25 người (Dừng nhận đơn đăng ký khi đủ số 

lượng học viên.) 

Điền vào Application Form đính kèm và gửi qua 

Email hoặc Fax. 

Đào tạo Online qua ZOOM. 

Giảng viên 

Đối tượng 

Nội dung 

AIMNEXT VIETNAM CO., LTD. 
2F, Nam Giao Building 1,  

261-263 Phan Xich Long, Ward 2, Phu 

Nhuan District, HCMC 

TEL             

Email       

URL                    

In charge   

:            

:       

:                    

:   

(028) 3995 8290 / FAX: (028) 3995 8289 

training-vn@aimnext.com 

www.aimnext.com.vn 

Ms. Đỗ Nga (Vietnamese & English) 

Mr. Nojiri Kohei (Japanese)  

CÁCH TIẾN HÀNH 5S（3 ngày） 

Nâng cao năng lực duy trì và chỉ đạo việc thưc hiện 5S 

Tính đến năm 2018, số lượng 

khách hàng đăng ký là 144 

công ty với số học viên là 324 

người. 

* Số học viên thực hiện điều 

tra: 323 người. 

・Khóa học hữu ích vì giúp học viên học hỏi được những kiến thức cơ 

bản về 5S, từ đó có thể áp dụng để cải thiện hiện trạng 5S của bộ phận 

mình.                                           (Học viên khóa học năm 2017) 

・Khóa học hữu ích vì thông qua việc tham quan thực tế hoạt động 5S tại 

nhà máy, học viên học hỏi được  rõ hơn về khái niệm 5S cũng như 

phương pháp thực hiện.             (Học viên khóa học năm 2018) 

Phản hồi từ học viên Đánh giá khóa học 

                    Khoá học bao gồm 2 ngày đào tạo và 1 ngày follow up. 

 Nắm rõ và hiểu ý nghĩa các công cụ và cách thức triển khai 5S tại 

nhà xưởng. 

 Nâng cao khả năng áp dụng thực tế hoạt động 5S thông qua buổi 

follow up với sự nhận xét và phản hồi của giảng viên. 

Phần 1: Khái quát về 5S 

5S (Seiri – Seiton – Seiso – 

Seiketsu – Shitsuke) là gì? 

Ý nghĩa và lợi ích của việc thực 

hiện 5S 

Vai trò và trách nhiệm của leaders 

trong hoạt động 5S 

Phần 2: Triển khai hoạt động 5S 

tại nhà xưởng 

1. Seiri (Sàng lọc) 

Lên kế hoạch và các bước thực 

hiện chiến dịch thẻ đỏ 

Cách làm thẻ đỏ 

Tại sao những vật không cần thiết 

lại tái xuất hiện? 

2. Seiton (Sắp xếp) 

Lên kế hoạch và các bước thực 

hiện Seiton 

Phương pháp quản lý trực quan   

~ Sơ đồ vị trí/ màu sắc nơi làm 

việc, biển chỉ dẫn và cách sắp xếp 

dụng cụ làm việc ~ 

7 nguyên tắc Seiton và những lưu 

ý khi thực hiện Seiton 

3. Seiso (Sạch sẽ) 

Lên kế hoạch và các bước thực 

hiện Seiso 

~ Quy trình làm sạch, kiểm tra và 

phòng ngừa ~ 

 Cách lập bảng kiểm tra, phòng 

ngừa 

 Những lưu ý khi thực hiện Seiso 

4. Seiketsu (Săn sóc) 

 Duy trì và tiêu chuẩn hóa việc 

thực hiện 3S 

5. Shitsuke (Sẵn sàng) 

 Tạo thói quen và ý thức tuân thủ 

việc thực hiện 5S cho cấp dưới 

 Phong trào đẩy mạnh hoạt động 

5S 
 

Phần 3: Cách thức triển khai & 

đánh giá hoạt động 5S 

 Xây dựng chính sách và tiêu 

chuẩn 5S 

 Đánh giá hoạt động 5S 

 Tiêu chuẩn hóa hoạt động 5S 

Phần 4: Kế hoạch áp dụng 5S tại 

nhà máy 

Học viên thực hiện kế hoạch áp 

dụng 5S trong 1 tuần 

 Follow up (17/8/2021) 

 Học viên thuyết trình quá trình 5S  

 Giảng viên feedback cho mỗi học 

viên 

 Ôn tập củng cố - Q&A  

 Cải thiện kế hoạch áp dụng. 

**Khách hàng có nhu cầu tổ chức khóa học tại công ty vui lòng liên lạc theo địa chỉ: 

※Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi. 


