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KHÓA ĐÀO TẠO

LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH 5S
Ký hiệu khóa học: NS01
 Giới thiệu
- Khóa học này giúp học viên hiểu được các nguyên tắc của 5S gồm: SEIRI, SEITON,
SEISO, SEIKETSU và SHISUKE và cách áp dụng, kiểm tra để đem lại lợi ích cho tổ chức.
 Mục đích
- Cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết để chủ động thực hành việc xây
dựng chương trình 5S.
- Giúp cho học viên hiểu được lợi ích của việc áp dụng 5S
 Tóm tắt nội dung khóa học
A. Phần lý thuyết :
— Giới thiệu 5S.
— Tổ chức thực hiện 5S:
— Chuẩn bị - Các bước Thực hành 5S – Đánh giá định kỳ
— Thực hành 5S
B. Phần thực hành
— Giai đoạn 1 - Khởi sự
 SEIRI – Sàng lọc - Loại bỏ những cái không cần thiết
 SEITON - Sắp xếp - Xếp đặt vào vị trí đúng
 SEISO - Sạch sẽ - Tiến trình làm sạch hàng ngày
 SEIKETSU – Săn sóc – Duy trì nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp
 SHITSUKE - Sẵn sàng - Kiểm tra nơi làm việc.
 Bài tập thực hành giai đoạn 1
— Giai đoạn 2 - Tạo thói quen 5S
 SEIRI – Sàng lọc - Kiểm soát lượng tồn kho
 SEITON - Sắp xếp - Xếp đặt sao cho dễ thấy và dễ cất trả lại
 SEISO - Sạch sẽ - Tạo thói quen làm sạch và kiểm tra
 SEIKETSU – Săn sóc – Duy trì nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp
 SHITSUKE - Sẵn sàng – Duy trì chuẩn mực trong toàn Công ty
 Bài tập thực hành
C. Làm bài kiểm tra
(Kiểm tra cuối khóa và cấp giấy chứng nhận)
 Đối tượng tham dự
- Các trưởng bộ phận;
- Cán bộ quản lý, tổ trưởng và nhân viên.
 Thời gian
- 02 ngày.
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