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KẾ HOẠCH 
Triển khai "Thực hành tốt 5S” xây dựng  

Trường "xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐNGT ngày 05/01/2022 của Trường Cao đẳng 

Ngô Gia Tự về việc triển khai áp dụng bộ công cụ quản lý chất lượng (QLCL) "Thực 

hành tốt 5S” xây dựng trường "xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” giai đoạn 2022-

2025, Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai "Thực hành tốt 5S” và phát động thi 

đua năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho viên chức, giảng viên, người lao động 

(VC,GV,NLĐ) và học sinh sinh viên (HSSV) ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi 

trường, đảm bảo trường, lớp luôn "xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng”. Tạo môi 

trường trong sạch, lành mạnh, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trong nhà trường. 

- Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gương mẫu, cam kết 

thực hiện, tạo động lực để khuyến khích mọi người cùng tham gia tự giác, phát huy 

tính sáng tạo bằng các hành động thực tế. 

- Xây dựng tinh thần làm việc theo tổ, nhóm, ý thức tự giác, trách nhiệm, hình 

thành thói quen tốt hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau cho mọi người trong công việc, loại bỏ 

lãng phí (thời gian, vật chất, công sức, lỗi sai sót,…). Huy động sự tham gia đóng góp 

của mỗi cá nhân nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, thuận tiện, 

chính xác và hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- 100% viên chức, giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên được tuyên 

truyền, tập huấn và hiểu rõ các tiêu chí xây dựng trường "xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất 

lượng” gắn với sử dụng bộ công cụ QLCL “Thực hành tốt 5S”. 

- 100% các phòng, khoa, trung tâm, các lớp thuộc trường cam kết triển khai 

“Thực hành tốt 5S” xây dựng trường "xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” theo các tiêu 

chí và duy trì thường xuyên liên tục. 

- Xây dựng và duy trì thương hiệu trường "xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng”. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Phát động thi đua áp dụng thực hành tốt 5S xây dựng trường “xanh-sạch-đẹp-an 

toàn-chất lượng” trong các đợt thi đua kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước.  

1. Đợt 1: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/3/2022 chào mừng kỷ niệm 92 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và 93 năm 

Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2022)  
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-  Tổ chức tập huấn cho toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động và đại diện 

học sinh sinh viên trong Nhà trường các nội dung tiêu chí xây dựng trường "xanh-sạch-

đẹp-an toàn-chất lượng” và gắn với sử dụng bộ công cụ QLCL “Thực hành tốt 5S”.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động thi đua, ký cam kết thực hiện 

xây dựng trường "xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” gắn với sử dụng bộ công cụ 

QLCL “Thực hành tốt 5S” đến toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động và 

HSSV; phát động xây dựng ý tưởng logo xanh-sạch-đẹp-5S làm biểu tượng. 

- Các phòng, khoa, trung tâm tổ chức cho toàn thể viên chức, giảng viên, người 

lao động và học sinh sinh viên tham gia cuộc “Cách mạng xanh” cải tạo môi trường 

(01 tuần/01 buổi vào chiều thứ Sáu hằng tuần). 

- Tổ chức triển khai “Thực hành tốt 5S” tại các đơn vị theo các vị trí được phân công. 

- Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá đợt 1. 

- Chấm thi logo, chọn logo giải nhất làm biểu tượng; sơ kết đợt 01 phòng trào 

thi đua, bình xét khen thưởng. 

2. Đợt 2: Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022 chào mừng kỷ niệm 47 

năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 

132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  

- Tiếp tục tổ chức triển khai và duy trì thường xuyên “Thực hành tốt 5S” tại các 

đơn vị theo các vị trí được phân công; duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu hằng tuần. 

- Triển khai hoàn thiện các tiêu chí trường “xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” 

gắn với thực hành tốt 5S. 

-  Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá đợt 2; sơ kết đánh 

giá 6 tháng đầu năm, bình xét thi đua, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị. 

3. Đợt 3: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022 chào mừng kỷ niệm 77 

năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9  

- Tiếp tục tổ chức triển khai và duy trì thường xuyên “Thực hành tốt 5S” tại các 

đơn vị theo các vị trí được phân công; duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu hằng tuần. 

- Củng cố và hoàn thiện các quy trình chuyên môn; các tiêu chí trường “xanh-

sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” gắn với thực hành tốt 5S. 

- Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá đợt 3. 

4. Đợt 4: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022 chào mừng kỷ niệm 

thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11 và kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12  

- Tiếp tục tổ chức triển khai và duy trì thường xuyên “Thực hành tốt 5S” tại các 

đơn vị theo các vị trí được phân công; duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu hằng tuần. 

- Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá đợt 4; tổng kết 

đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo thực hiện 5S 



3 
 

 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí trường 

“xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” gắn với công cụ QLCL thực hành tốt 5S. 

- Phân công các thành viên theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện. 

- Chỉ đạo và chủ trì phát động thi đua, ký cam kết, bình xét, đánh giá các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

- Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính  

- Là đơn vị chủ trì, tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch năm 2022 đến 

toàn thể các đơn vị trực thuộc trong toàn trường thực hiện. 

- Tham mưu thành lập BCĐ thực hiện 5S, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

- Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai 

thực hiện và phân công các khu vực cho các đơn vị triển khai thực hiện. 

- Tham mưu xây dựng bảng kiểm, công cụ giám sát và thành lập các đoàn đi 

kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động; theo dõi, đôn đốc và giám sát các đơn 

vị trong toàn trường tổ chức thực hiện Kế hoạch.  

 - Tham mưu tổ chức sơ, tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về 

BCĐ-5S của trường và cấp trên. 

3. Phòng tài chính, kế toán 

- Phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính chủ trì tham mưu bố trí nguồn kinh 

phí để triển khai thực hiện; xử lý và thanh lý các tài sản, dụng cụ, trang thiết bị hỏng, 

hết khấu hao tại đơn vị. 

- Tham mưu sơ đồ quy hoạch khu vực trồng cây, kế hoạch chăm sóc cây hiện có và 

trồng thêm cây mới; sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chuyên môn. 

- Trực tiếp thực hiện thực tốt 5S tại phòng làm việc và các vị trí được phân công. 

4. Các đơn vị trực thuộc  

- Triển khai kế hoạch tới toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động và học 

sinh sinh viên. Phân công cho các thành viên thực hiện tốt 5S.  

- Hưởng ứng phong trào thi đua và cuộc thi sáng tác Logo 5S. Tổ chức ký cam 

giữa Trưởng đơn vị với viên chức, người lao động và HSSV thuộc đơn vị quản lý. 

- Triển khai thực hiện các tiêu chí xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng gắn với 

thực hành tốt 5S tại phòng làm việc và các vị trí được phân công. 

- Phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính tiến hành rà soát, thanh lý các tài sản, trang 

thiết bị sau khi sàng lọc hết thời gian sử dụng. 

- Bình xét thi đua theo các đợt phát động và gửi về BCĐ 5S (phòng TC-HC) . 

5. Công đoàn  

- Ban Chấp hành Công đoàn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát 

động triển khai thực hiện đến toàn thể viên chức, đoàn viên công đoàn. 

- Phối hợp đôn đốc, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, sơ 

kết, tổng kết bình xét, đánh giá kết quả thực hiện. 
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6. Đoàn Thanh niên 

- Phát động triển khai đến toàn thể đoàn viên thanh niên; tham gia hỗ trợ các 

đơn vị trong thực hiện vận chuyển, sắp xếp các trang thiết bị, vật dụng tại các đơn vị. 

- Tham gia các phong trào thanh niên “Chủ nhật xanh”, “Cách mạng xanh” thực 

hiện triển khai thực hành tốt 5S tại khu vực được phân công. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công cụ quản lý chất lượng “Thực 

hành tốt 5S xây dựng Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang "xanh-sạch-đẹp-an 

toàn-chất lượng” năm 2022. Nhà trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- HT, các PHT (b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Công đoàn trường (t/h); 

- Đoàn Thanh niên trường (t/h); 

- Website trường; 

- Lưu: VT, TC-HC, 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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