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Time and Venue

TIME
8.30 - 4.30

DURATION
1 day

VENUE
Better Work office or At factory

Fees in 2017 

1,000,000 VND per participant
25,000,000 VND per in-house class

Participants 

CLASS SIZE
Maximum 25 participants

TARGET PARTICIPANTS
Productivity managers/staff, quality control 
staff, factory managers, and maintenance staff

Ho Chi Minh & Hanoi
Tel: 08 73 050 363  - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org

In this course, you will know well...

SUSTAIN: practice & maintain the first four Ss focused on 
continuous improvement. Everyone does their part to foster 
a safe, efficient and effective workplace.

SORT: remove unnecessary items and keep near you only 
what you regularly use.

STRAIGHTEN: arrange necessary items at the right place 
with right quantity that everyone can get them at the right 
time without waste of time for searching and find exactly 
what you need to use in less than 30s.

SHINE: have your workplace and equipment shine, clean, 
and ready for immediate use. 

STANDARDIZE: everyone does each job in the same way 
and is challenged to improve it, Develop a Standardized 
Procedure and Visual Aids to implement the first three Ss.

LEARNING OUTCOMES

Participants on this course will be strongly 
aware of how effective 5S management 
techniques can help businesses improve 
productivity and competitiveness. By 
applying such techniques, participants 
can establish effective systems that 
identify, reduce and eliminate waste, 
Enhance operational effectiveness and 
improve the working environment.

TRAINING METHODOLOGY

Group and participant sharing, questions 
and answers, discussions of cases or 
examples

Training 
Materials

•	 Handouts
•	 Short 

animations 
•	 Case studies 

for group 
discussion

•	 Game 
materials for 
group activities 

First formalized in Japanese factories in the 1970s, 5S has become a globally recognized methodology for 
workplace organization and improvement in the manufacturing sector.  

In Vietnam, 5S has emerged at the forefront of business efforts to improve productivity and competitiveness; 
although in practice many garment firms continue to apply it in full.  This introductory 5S training course is 
designed to assist factories in setting up the key systems and processes required to implement 5S effectively.
 
The 5S – Sustain, Sort, Straighten, Shine, and Standardize – approach will help factories to identify, reduce and 
eliminate waste, enhance operational effectiveness, and improve the working environment.

A Sustainable 
Approach to 
Enterprise 
Improvement

IMPROVE WORKPLACE ORGANIZATION 
THROUGH 5S COURSE OUTLINE, 2017
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Học phí 2017 

1.000.000 VNĐ/học viên (học tại BWV)
25.000.000 VNĐ/lớp tổ chức tại nhà máy

Học viên 
SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
Tối đa 25 học viên/khóa học

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Nhân viên/quản lý sản xuất, quản lý chất 
lượng, nhân viên bảo trì

Tham gia khóa học này, bạn sẽ nắm rõ...
SÀNG LỌC: Loại bỏ tất cả những vật dụng không 
cần thiết, chỉ giữ lại nơi làm việc những vật dụng 
thường xuyên sử dụng.

SẮP XẾP: Sắp xếp hợp lý những vật dụng cần thiết 
đúng vị trí và số lượng quy định có thể sử dụng ngay 
mà không mất thời gian tìm kiếm; có thể tìm thấy bất 
cứ vật dụng cần thiết trong 30 giây.

SẠCH SẼ: Giữ gìn nơi làm việc và trang thiết bị vệ 
sinh sạch sẽ, bảo đảm tất cả ở tình trạng sẵn sàng 
sử dụng được.

SĂN SÓC: Triển khai các thủ tục tiêu chuẩn hoá và 
công cụ trực quan để thực hành 3 bước S kể trên, 
tất cả nhân viên đều thống nhất thực hành các tiêu 
chuẩn này một cách đồng bộ và tối ưu nhất. 

SẴN SÀNG: Thực hành và duy trì 4 bước S kể trên, 
tập trung vào công tác liên tục cải tiến nhằm xây 
dựng một môi trường làm việc hiệu quả và an toàn.

KẾT QUẢ KHÓA HỌC
Học viên nắm vững phương pháp 
vận dụng 5S hiệu quả giúp nâng cao 
năng suất và cạnh tranh của doanh 
nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP 
ĐÀO TẠO
Thực hiện hoạt động nhóm, chia sẻ 
của học viên, hỏi và đáp, thảo luận 
các tình huống thực tế

Tài liệu 
Đào tạo

• Tài liệu đọc 
thêm

• Phim ngắn 
• Tình huống 

giải quyết 
vấn đề

• Tài liệu hoạt 
động và trò 
chơi

Được các công ty Nhật lần đầu tiên áp dụng trong thập niên 1970, hiện nay, 5S được xem 
như là phương pháp hiệu quả trong việc tổ chức và cải thiện môi trường làm việc của 
nhiều doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo 5S giúp nhà máy thiết lập hệ thống 5S một cách toàn diện, bao gồm quy 
trình vận dụng 5S, cách phát hiện, giảm và loại bỏ các lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, và 
cải thiện môi trường làm việc. 

Hỗ trợ 
Doanh nghiệp 
Cải tiến 
Bền vững

CẢI TIẾN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 
THÔNG QUA 5S  NỘI DUNG KHÓA HỌC NĂM 2017

Hồ Chí Minh & Hà Nội
ĐT: 08 73 050 363  - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org

Thời gian và Địa điểm
THỜI GIAN
8.30 - 4.30

ĐỊA ĐIỂM HỌC
Văn phòng Better Work hoặc tại nhà máy

THỜI LƯỢNG
1 ngày


