
 

P&Q SOLUTIONS CO., LTD. 
3rd Floor, Ngoc Khanh Building - 37 Nguyen Son, Ngoc Lam, Long Bien, Ha Noi. 

T. (024) 3 793 06 96   W. http://www.pnq.com.vn   Fb: http:// www.facebook.com/pq.solutions   

Leading Solutions for Leading People! 

 

 

Trang 1 / 3 

MAN AGEMEN T S YSTEMS  BUSINE SS EX CELLENCE  SUPPLY CH AI N MA NA GEMENT  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Khóa đào tạo : HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TỐT 5S TRONG VĂN PHÒNG  

Đối tượng : Phụ trách hành chính – văn phòng, nhân viên quản lý trong văn phòng, nhân 

viên văn phòng 

Mục tiêu : Khóa đào tạo cung cấp cho học viên những hiểu biết về khái niệm 5S, nguyên 

tắc 5S, những phương thức cho việc triển khai thành công 5S cho mục đích 

tạo ra một môi trường làm việc văn phòng ngăn nắp, thân thiện và có hiệu 

suất cao. 

Thời lượng : 01 ngày 

Yêu cầu hoàn 

thành 

 
Học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo với điều kiện: 

 Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo lý thuyết tập trung và hướng dẫn thực 

hành tại xưởng sản xuất. 

 Đạt tối thiểu 70/100 điểm cho Bài kiểm tra lý thuyết (nếu có). 

 Có kết quả đánh giá “Đạt yêu cầu” trong tham gia Báo cáo thu hoạch của 

nhóm (nếu có). 

   

# Thời gian Nội dung 

1 08:30 – 08:45 Giới thiệu & Khởi động 

2 08:45 – 10:00 

5S và các vấn đề tinh thần, hiệu suất trong môi trường làm việc văn phòng. 

 Một số vấn đề thường gặp trong môi trường làm việc văn phòng và nhu cầu 

cải tiến hiện trường văn phòng. 

 Khái niệm 5S và các nguyên tắc. 

 Henry Ford và Chương trình “CANDO” của Ford. 

 5S trong tiếng Nhật và nội hàm của 5S. 

 Mục đích triển khai 5S & Ý nghĩa với việc tạo môi trường làm việc văn 

phòng ngăn nắp, thân thiện và có hiệu suất cao.  

3 10:15 – 12:00 

Xem xét, phân tích các khu vực chức năng và yếu tố trong môi trường làm 

việc văn phòng. 

 Vị trí làm việc và các đồ dùng văn phòng cá nhân. 

 Các khu vực sử dụng chung: tủ hồ sơ và tài liệu, in ấn và photocopy, quản 

lý văn phòng phẩm, phòng họp, bảng tin, hành lang/sảnh, phòng trà, 

tường/trần/trang trí văn phòng… 

 Mạng nội bộ, máy tính/email và dữ liệu điện tử. 
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S1 - PHÂN LOẠI – Cơ hội phân tích & hiểu đặc điểm của quá trình tác 

nghiệp văn phòng. 

 PHÂN LOẠI và việc phân tích nhu cầu của quá trình. 

❖ Khái niệm hoạt động PHÂN LOẠI trong thực hiện 5S. 

❖ Tầm quan trọng & ý nghĩa của hoạt động PHÂN LOẠI. 

❖ Phương pháp & Các bước thực hiện PHÂN LOẠI. 

 THẺ ĐỎ và trực quan hóa việc nhận biết nhu cầu sử dụng làm cơ sở cho 

việc loại bỏ các vật dụng không cần thiết. 

Thực hành phân tích và thảo luận về Phân loại trong văn phòng trên các 

hình ảnh và video clips. 

S2 - SẮP XẾP - Tối ưu hóa Sắp xếp hiện trường văn phòng theo nhu cầu 

sử dụng. 

 Khái niệm và ý nghĩa hoạt động SẮP XẾP trong thực hiện 5S. 

 Phương pháp, các bước thực hiện và  nguyên tắc 3F SẮP XẾP. 

 Điểm sử dụng: Khái niệm và thực hành. 

 Ví dụ về sắp xếp cho các khu vực chức năng và yếu tố khác nhau của văn 

phòng: vị trí làm việc, các khu vực dùng chung, máy tính/email và dữ liệu 

điện tử. 

 Thực hành phân tích và thảo luận về Phân loại trong văn phòng trên các 

hình ảnh và video clips. 

4 13:30 – 15:00 

S3 - LAU CHÙI, VỆ SINH – Không chỉ là sạch sẽ. 

 Khái niệm về LAU CHÙI, VỆ SINH trong thực hiện 5S. 

 Tầm quan trọng & ý nghĩa của hoạt động LAU CHÙI, VỆ SINH. 

❖ Tầm quan trọng & ý nghĩa. 

❖ Gắn liền với kiểm tra & kiểm soát bất thường. 

 Phương pháp & Các bước thực hiện. 

 Một số điểm chú ý khi thực hiện việc LAU CHÙI, VỆ SINH các khu vực 

chức năng và yếu tố của môi trường văn phòng. 

S4 - TIÊU CHUẨN HÓA – Xác nhận thành quả & Cơ sở cho duy trì, cải 

tiến. 

 Khái niệm về TIÊU CHUẨN HÓA trong thực hiện 5S. 

 Tầm quan trọng & ý nghĩa của hoạt động TIÊU CHUẨN HÓA. 

 Phương pháp & công cụ thực hiện. 

 Thực hành phân tích và thảo luận về Lau chùi, Tiêu chuẩn hóa trong văn 

phòng trên các hình ảnh và video clips. 

4 15:15 – 16:45 

S5 - DUY TRÌ 5S – Bài toán ý thức và xây dựng môi trường tích cực trong 

văn phòng. 

 Khái niệm về DUY TRÌ trong thực hiện 5S trong văn phòng. 
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 Tầm quan trọng & thách thức trong DUY TRÌ 5S trong văn phòng. 

 Phương pháp và “Mẹo” thực hiện. 

Lộ trình triển khai 5S trong văn phòng & Quá trình quản lý thay đổi. 

 Các yếu tố cần thiết cho thành công của Chương trình 5S trong văn phòng. 

 Kế hoạch điển hình các bước triển khai Chương trình 5S. 

 “NÊN” và “KHÔNG NÊN” trong triển khai Chương trình 5S. 

5 16:45 – 17:00 Tổng kết và đánh giá khóa đào tạo 

 

Thông tin liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn về các chương trình đào tạo: 

P&Q SOLUTIONS CO, LTD 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 

ĐT: 0243 793 0696 

W.: http://www.pnq.com.vn Facebook: http:// www.facebook.com/pq.solutions 

Attn. Ms. Bùi Huệ - Trưởng nhóm dự án đào tạo Mob. 0904 606 995 E. buihue@pnq.com.vn 

Attn. Ms. Hà Thúy - Trưởng phòng Kinh doanh Mob. 0903 356 646 E. hathuy@pnq.com.vn 
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