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                SỞ Y TẾ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1             

    Số: 10 /KH-BVNĐ1 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

“Cải tiến chất lượng theo phương pháp 5S”  

Dành cho nhân viên bệnh viện chưa tham gia các chương trình đào tạo cải tiến 

chất lượng theo phương pháp 5S giai đoạn 2016 – 2019 

(Thành viên Mạng lưới đăng ký tham dự chương trình đào tạo cải tiến theo phương 

pháp 5S năm 2020 bắt buộc tham gia chương trình đào tạo này). 
 

 

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các nhóm cải tiến chất lượng của các khoa, phòng triển khai cải 

tiến chất lượng theo phương pháp 5S & hoàn thiện chương trình 5S tại các khoa, phòng; 

Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức tập huấn “Phương pháp cải tiến chất lượng 5S”:  

 

1. MỤC TIÊU 

- Mục tiêu kiến thức: Làm rõ khái niệm 5S, quá trình triển khai chương trình 5S.  

- Mục tiêu kỹ năng: sử dụng tài liệu Hướng dẫn triển khai 5S tại khoa, phòng. 

- Mục tiêu thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng phương pháp 5S trong cải tiến 

chất lượng & an toàn tại khoa, phòng. 

Đối với các thành viên đăng ký tham gia chương trình đào tạo cải tiến theo phương 

pháp 5S nâng cao cần phải hoàn thành triển khai đề án can thiệp theo 5S trên thực địa 

trong vòng 6 tháng. 

 

2. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN & HƯỚNG DẪN VIÊN: 

2.1. Học viên:  

Nhân viên bệnh viện chưa tham gia các chương trình đào tạo 5S trong giai đoạn 2016-

2019. Ưu tiên các thành viên dự kiến triển khai hoạt động 5S tại các khoa, phòng năm 2020. 

Thành viên Mạng lưới đăng ký tham gia chương trình đào tạo cải tiến theo phương 

pháp 5S năm 2020 (đã tham gia khóa đào tạo về PDCA tháng 12/2019). 

2.2. Hướng dẫn viên:  

- HDV: Ths.Bs. Đỗ Văn Niệm, TP. Quản lý chất lượng & các chuyên viên của phòng 

Quản lý chất lượng. 

2.3. Đăng ký tham dự khoá học: 

• Các thành viên Mạng lưới đăng ký tham dự chương trình đào tạo cải tiến chất lượng 

theo phương pháp 5S (phần nâng cao), đã hoàn thành phần đào tạo lý thuyết về 

phương pháp PDCA và lập đề án cải tiến bắt buộc tham dự để hoàn thần phần đào tạo 

lý thuyết. 

• Các học viên khác: các khoa, phòng gửi danh sách đăng ký tham dự về Phòng Quản 

lý chất lượng cho đến hết ngày 18/02/2020. 
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3. CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

STT Nội dung chương trình 

Số tiết 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

A.  Tổng quan về cải tiến chất lượng theo 5S (ngày 1) 07 07 0 

1  5S là gì? Lợi ích của 5S 1 1 0 

2  Tiến trình thực hiện 5S 1 1 0 

3  Các công cụ liên quan 5S 1 1 0 

4  Tài liệu “Hướng dẫn triển khai phương pháp 5S” 1 1 0 

5  Hướng dẫn lập kế hoạch & thực hành đánh giá 5S 3 3 0 

B.  Hướng dẫn thực hành công cụ, kỹ thuật 5S (ngày 2) 7 3 4 

C.  Triển khai đề án cải tiến 5S (6 tháng) 24 0 24 

6  Thực hành triển khai đề án cải tiến theo 5S 18 0 18 

7  Lập báo cáo kết quả đề án 5S 6 0 6 

D.  Tổng số tiết học   38 10 28 

4. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 

• Tổng thời gian đào tạo:  

- 6 tháng (dành cho học viên nhóm đào tạo nâng cao) 

- 14 tiết (đào tạo cơ bản) 

• Thời gian đào tạo lý thuyết tại hội trường: 25-26/02/2020 

• Thời gian cụ thể cho 2 ngày đầu tiên (phần lý thuyết): 

- Sáng: 08:00-11:30 

- Chiều: 13:00 - 16:00 

• Địa điểm:  Hội trường giao ban 

5. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO: 

• Chi tiết các khoảng chi:  

- Chi cho tài liệu: thực chi theo hóa đơn in tài liệu 

- Các khoản chi bồi dưỡng cho giảng viên tham gia do Đơn vị Đào tạo lập dự toán 

chi tiết theo quy định nội bộ về đào tạo liên tục. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc; 

- Phòng QLCL, TCKT (thực hiện); 

- ĐV ĐTLT (TCCB) (tổ chức lớp); 

- Các khoa (thực hiện); 

- Lưu: VT, QLCL. 

 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
 

(đã ký) 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN 
Tập huấn: “Cải tiến chất lượng theo phương pháp 5S” (Phần nâng cao, Khóa 2-2020) 

(Dành cho nhân viên bệnh viện chưa tham gia các khoá đào tạo PDCA nâng cao trong giai đoạn 2016-2019) 

Thời gian đào tạo tại hội trường (từ 25-26/02/2020, học cả 2 buổi sáng – chiều) 

TT Họ và tên 
Mã nhân 

viên 
Ngày sinh 

Nam/

Nữ 

Nghề 

nghiệp 

Khoa 

/phòng 

Ngày tham dự 

S 25/02/20 C 25/02/20 S 26/02/20 C 26/02/20 

1.  Trần Thị Tuyết Hạnh (5S)   Nữ ĐD KSNK     

2.  Trần Ngọc Bảo Trân (5S)   Nữ  ĐD HSTC-CĐ     

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

    

 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Hùng 




