
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 3028/KH-UBND                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Đức Thọ, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; 5S; đổi mới 

 phong cách thái độ phục vụ tại Trạm Y tế các xã, thị trấn 

 Trung tâm Y tế huyện 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1828/KH-SYT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Sở Y 

tế về Kế hoạch thực hiện cơ sở y tế “ Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn” trên địa bàn Hà 

Tĩnh; Kế hoạch số 437/KH-SYT ngày 08/3/2019 của Sở Y tế về Kế hoạch thực 

hiện quy tắc 5S trong hoạt động của các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đổi mới 

phong cách thái độ phục vụ và thực hiện 5S tại Trạm Y tế; Trung tâm Y tế huyện.    

UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp 

- An toàn ” ; 5S; đổi mới phong cách thái độ phục vụ tại các Trạm Y tế xã, thị trấn 

và Trung tâm Y tế như sau:  
I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

           1. Mục tiêu chung 

Đảm bảo môi trường cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” góp phần 

nâng cao chất lượng dịch vụ y tế  và sức khỏe cộng đồng. 

Thực hiện tốt quy tắc 5S trong hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn 

huyện. 

          2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% cơ sở y tế triển khai cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; 

- 100% công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 

(sau đây gọi tắt là cán bộ y tế ) được tập huấn và thực hiện các nội dung cơ sở y tế 

“ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; thực hiện tốt quy tắc 5S tại nơi làm việc. 

         3. Đối tượng phạm vi ứng dụng 
- Trung tâm Y tế  huyện; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn. 
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

 1. Thực hiện Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn 

1.1. Nội dung Xanh 

- Trồng bổ sung cây xanh, vườn hoa, cây cảnh tùy theo diện tích đất sử 

dụng và điều kiện của đơn vị; Trung tâm trồng từ 15 - 20 cây, mỗi trạm y tế trồng 

khoảng 5 cây trong năm, đường kính gốc khoảng 15 - 20 cm, cao 4 đến 5 m, các 

loại cây trồng là cây bóng mát phù hợp với đất và khí hậu địa phương. 

- Vườn hoa, cây xanh của Trung tâm, trạm y tế được chăm sóc, cắt tỉa 

thường xuyên, phù hợp với khuôn viên Trung tâm, trạm y tế. Bãi cỏ được cắt tỉa 

thường xuyên, không có cây dại mọc trong khuôn viên Trung tâm, trạm y tế.  

          Lộ trình đến hết năm 2021 đảm bảo phủ xanh cây xanh bóng mát thuộc 

khuôn viên cơ sở y tế. 

1.2. Nội dung Sạch 



2 

 

- Toàn bộ khuôn viên cơ sở y tế, các khoa, phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh 

đường đi sạch sẽ. 

- Có đầy đủ nước ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh. Cung cấp vật dụng  (chăn, 

chiếu, gối) sạch sẽ, chất lượng tốt cho người bệnh. 

- Trạm y tế có bồn rửa tay, có xà phòng (nhà) vệ sinh cho bệnh nhân và 

nhân viên y tế.  

        1. 3. Nội dung Quản lý chất thải 
       Thực hiện quản lý chất thải y tế đúng quy định pháp luật: Phân loại, thu gom, 

lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế (bao gồm cả nước thải y tế) 

1. 4. Nội dung Đẹp 

- Các khoa, phòng: trang thiết bị, vật dụng được bố trí khoa học, sắp xếp 

gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Đồ đạc/tư trang của nhân viên y tế/ người 

bệnh/người nhà người bệnh để gọn gàng. 

- Trang phục của cán bộ y tế được cung cấp đầy đủ, đúng quy định và đảm 

bảo sạch sẽ. 

- Các biển, bảng đảm bảo thống nhất, mỹ quan và cập nhật các văn bản hiện 

hành. 

- Có góc truyền thông - giáo dục sức khỏe, trang trí sinh động  những khu 

riêng biệt. 

1. 5. Nội dung An toàn 

- Phối hợp tốt với cơ quan công an trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, 

không để xẩy ra trộm cắp tài sản của cơ sở y tế, bệnh nhân và các vụ việc mất an 

ninh trật tự tại cơ sở y tế. Thực hiện 100% trạm y tế lắp hệ thống Camera và các 

biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, tăng cường truyền thông, 

giám sát tăng cường tỷ lệ rửa tay tại các cơ sở y tế và tăng tỷ lệ tuân thủ quy trình 

rửa tay của cán bộ y tế. 

- Các vị trí có nguy cơ trượt ngã, mất an toàn được khắc phục và cảnh báo 

nguy hiểm. 

1. 6. Nội dung về Tổ chức thực hiện 

Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn, truyền thông, kiểm tra, 

giám sát  thực hiện cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; 5S. 

1.7. Nội dung Cộng điểm 

Sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát sinh 

chất thải. Có nhà vệ sinh. Thực hiện cơ sở y tế “ không khói thuốc lá”. 

( Nội dung chi tiết cơ sở y tế “ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” được quy định tại 

Phụ lục kèm theo) 

 2. Thực hiện Quy tắc 5S 

 Triển khai các hoạt động cụ thể theo trình tự của quy tắc 5S: Sàng lọc – Sắp 

xếp – Sạch sẽ - Săn sóc – Sẵn sàng. 

2. 1. Nội dung Sàng lọc = Hiệu quả 

- Xem xét, phân loại, chọn lựa  những thứ cần thiết và không cần thiết; loại 

bỏ những thứ không cần thiết (vật dụng, thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dùng hỏng 

…) tại nơi làm việc. Xác định đúng số lượng sử dụng đối với những thứ cần thiết 

để tránh quá hạn, hư hỏng, lãng phí. 

- Sàng lọc phải được tiến hành theo tần suất định kì. 
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2. 2. Nội dung Sắp xếp = Ngăn nắp, thuận tiện  

- Nguyên tắc chung của S2 là bất kì vật dụng cần thiết nào cũng có vị trí 

quy định riêng và kèm theo dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Đây là hoạt động phải   

được tuân thủ triệt để và duy trì thường xuyên. 

- Sắp xếp các vật dụng, thuốc, vật tư thiết bị y tế bảo đảm: Dễ thấy - Dễ lấy 

- Dễ sử dụng - Dễ trả lại.  

- Bố trí, sắp đặt mọi thứ trong khoa, phòng (tủ thuốc, hồ sơ, tài liệu, trang 

thiết bị, các vật dụng cần thiết,...) theo một vị trí  hợp lý, cố định, ngăn nắp (đánh 

số ký hiệu) để dễ tìm, dễ thấy khi cần 

- Sắp xếp các vị trí dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, thuốc gọn gàng, khoa 

học để tiến trình làm việc trôi chảy và liên tục, không bị tắc nghẽn hay chậm trễ. 

3. Nội dung Sạch sẽ = Vệ sinh 

- Giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, bảo đảm  máy móc, thiết bị, dụng cụ làm  

việc hay các khu vực xung quanh khuôn viên, buồng bệnh, buồng vệ sinh, các 

phòng… để đảm bảo môi trường sạch sẽ, mỹ quan tại nơi làm việc. Đây là hoạt 

động cần được tiến hành thường xuyên hàng ngày (giờ) và định kì hàng tuần. 

- Hạn chế nguồn gây bẩn và phát sinh chất thải. Thực hiện lau chùi đồ 

dùng, thiết bị có “ý thức”, thông qua làm vệ sinh để kiểm tra cẩn thận các vật 

dụng. 

- Thiết lập lịch làm vệ sinh cho cán bộ theo từng giờ/ngày, vị trí, thực hiện 

nghiêm túc lịch tổng vệ sinh khoa, phòng, khuôn viên trạm Y tế theo quy định. 

4. Nội dung Săn sóc = Kiểm tra 

- Liên tục duy trì, cải tiến nơi làm việc bằng Sàng lọc - Sắp xếp  và Sạch sẽ  

mọi lúc, mọi nơi; thực hiện tốt nguyên tắc 3 không (không có vật vô dụng, không  

bừa bãi, không dơ bẩn) tại nơi làm việc:  

- Xây dựng, ban hành quy định nêu rõ phạm vi trách nhiệm 3S (Sàng lọc -

Sắp xếp và Sạch sẽ) của mỗi cá nhân, cách thức và tần suất triển khai 3S tại từng 

vị trí  để tăng cường ý thức tuân thủ của CBCNV.  

5. Nội dung Sẵn sàng = Chấp hành quy định 

- Tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc, 

thể hiện ở ý thức tự giác của CBVC đối với hoạt động 5S.  

- Luôn duy trì mọi thứ (các phương tiện, thiết bị, dụng cụ, thuốc, vật tư y 

tế....) trong tình trạng sẵn sàng để hoạt động chuyên môn và cấp cứu bệnh nhân; 

các thiết bị phòng cháy, chữa cháy luôn được kiểm tra, sẵn sàng để sử dụng khi 

cần thiết.  

- Tổ chức việc thi đua và đánh giá kết quả thực hiện giữa các cá nhân trong  

khoa, phòng để giữ vững và làm tăng sự quan tâm của toàn thể cán bộ trong cơ 

quan, trạm y tế về 5S. 
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

          1. Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

 - Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 5S lồng ghép với Ban chỉ đạo cơ sở y tế 

“ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện, với thành phần:  

- Ban chỉ đạo của đơn vị có nhiệm vụ triển khai kế hoạch chi tiết theo sự 

hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp trên, phù hợp với đặc thù từng đơn vị. 
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- Trung tâm tổ chức tự kiểm tra, giám sát thường xuyên tại đơn vị và trạm y 

tế các xã, thị trấn lồng ghép vào các chương trình giám sát, kiểm tra định kỳ/đột 

xuất. 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thường xuyên tự kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện tại đơn vị. 

           2. Tổ chức tập huấn 
 Trung tâm Y tế  tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế thuộc đơn vị quản lý về 

nội dung Kế hoạch thực hiện và tiêu chí đánh giá cơ sở y tế “ Xanh – sạch – Đẹp 

– An toàn”; chương trình 5S. 

          3. Công tác truyên thông 

-  Trung tâm, trạm y tế xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông 

và hướng dẫn thực hiện các nội dung triển khai cơ sở y tế “ Xanh – Sạch – Đẹp – 

An toàn” đến cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, cộng đồng. 

 - Tổ chức truyền thông rộng rãi việc thực hiện quy tắc 5S đến toàn thể cán 

bộ, nhân viên y tế các các buổi học, giao ban khoa phòng, quý, tháng, đến người 

bệnh, người nhà, và cộng đồng để mọi người tích cực tham gia. 

         4. Công tác thi đua, khen thưởng 
Phát động phong trào thi đua 5S; cơ sở y tế “ Xanh – Sạch – Đẹp – An 

toàn” trong đơn vị. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt. 

         5. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết 

- Trạm Y tế xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai cơ sở y tế 

“ Xanh – sạch – Đẹp – An toàn”; 5S về Trung tâm Y tế 01 lần/năm, trước ngày 

10/11 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế; UBND huyện. 

- Tổ chức công tác sơ kết, tổng kết và lồng ghép việc đánh giá kết quả vào 

việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện“ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 

cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; cơ sở y tế “ Xanh – Sạch – 

Đẹp – An toàn”. 

        6. Tiến độ thực hiện:  
Triển khai tháng 12/2020 đến 12/2021. Kiểm tra và chấm điểm thực hiện 

năm 2021. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

Trung tâm Y tế thành lập Ban chỉ đạo gồm: Thủ trưởng làm trưởng ban, 

Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Chủ tịch công đoàn của cơ sở y tế làm phó Trưởng 

ban, lãnh đạo một số phòng, khoa, các đoàn thể tham gia thành viên. 

Chủ trì, phối hợp với công đoàn cơ sở và các phòng chuyên môn Trung tâm 

triển khai các hoạt động “ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; 5S tại Trung tâm và 

trạm Y tế các xã, thị trấn. Tổ chức tập huấn cho các trạm Y tế xã, thị trấn về kế 

hoạch thực hiện triển khai xây dựng cơ sở y tế “ Xanh – sạch – Đẹp – An toàn”; 

5S.  

Chỉ đạo xây dựng cơ sở y tế “ Xanh – sạch – Đẹp – An toàn”, 5S phối hợp 

với các phòng chuyên môn kiểm tra, đánh giá việc triển khai kế hoạch, kết quả đạt 

được của các Trạm Y tế. Đánh giá sơ, tổng kết 6 tháng, một năm, lấy tiêu chí về 

thực hiện cơ sở y tế “ Xanh – sạch – Đẹp – An toàn”; 5S là một trong những điểm 

thi đua, khen thưởng xếp loại hàng năm của đơn vị. 
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        2.  Trạm y tế các xã, thị trấn  
- Thành lập Ban chỉ đạo: Trưởng trạm Y tế là trưởng ban, các viên chức 

khác trong trạm là thành viên.    

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ sở y tế  “ Xanh – Sạch – Đẹp 

– An toàn”; 5S: Tổ chức tập huấn, truyền thông về các nội dung liên quan đến cơ 

sở y tế  “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn ”; 5S cho cán bộ y tế, người bệnh và người 

nhà người bệnh thực hiện. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, thi 

đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết và chế độ báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn ”; 

5S. Trung tâm Y tế yêu cầu các khoa, phòng chuyên môn thuộc Trung tâm, Trạm 

Y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả đúng quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
 - Sở Y tế; 
 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
 - Phòng Y tế; TTYT huyện; 
 - UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn; 
 -  Lưu: VT; YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hoàng Xuân Hùng 
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PHỤ LỤC 

TIÊU CHÍ CƠ SỞ Y TẾ “XANH- SẠCH- ĐẸP- AN TOÀN” 

 

1. KẾT CẤU BỘ TIÊU CHÍ 

• Tổng số tiêu chí: 40 tiêu chí, chia thành 8 phần chính 

- Phần I: Nội dung Xanh. 

- Phần II: Nội dung Sạch. 

- Phần III: Nội dung Quản lý chất thải 

- Phần IV: Nội dung Đẹp 

-  Phần V: Nội dung An toàn 

- Phần VI: Nội dung về Tổ chức thực hiện. 

- Phần VII: Nội dung Cộng điểm. 

- Phần VIII. Nội dung Trừ điểm 

2. NỘI DUNG TIÊU CHÍ (THANG ĐIỂM 100) 

 

TT NỘI DUNG TIÊU CHÍ Điểm 

tối đa 

I Nội dung Xanh 12 

1 Các khoa, phòng có cấy xanh ( kể cả cây cảnh) và được sắp xếp phù 

hợp 

4 

2 Cơ sở y tế có sơ đồ quy hoạch tổng thể và chi tiết việc trồng cây. 

Hằng năm bổ sung cây xanh theo kế hoạch 

2 

3 Cơ sở y tế có công viên/vườn hoa, bãi cỏ trong khuôn viên được 

chăm sóc cắt tỉa thường xuyên 

3 

4 Bố trí chậu hoa, cây cảnh tại các khu vực đón tiếp, phòng chờ, hành 

lang 

3 

II Nội dung Sạch 30 

1 Có đầy đủ nước ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh 2 

2 Mỗi khoa, phòng, trạm y tế có khu vệ sinh riêng cho NB, người nhà 

người bệnh và CBYT 

2 

3 Khu vệ sinh có phòng riêng cho nam, nữ 2 

4 Khu vệ sinh sạch sẽ, không có mùi hôi 3 

5 Sàn khu vệ sinh sạch, không đọng nước, không trơn trượt 2 

6 Khu vệ sinh có sẵn giấy vệ sinh, thùng đựng rác 3 

7 Khu vệ sinh có bồn rửa tay và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay 3 

8 Có biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh. Có bảng hướng dẫn rửa tay cho 

nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh 

2 

9 Có nhân viên dọn nhà vệ sinh và nhân viên giám sát thường xuyên 

tối thiểu ngày 2 lần và khi cần 

2 

10 Tại các khu vực, khoa phòng, buồng bệnh: trần nhà, tường nhà sạch, 

không mạng nhện, rêu mốc. sàn nhà sạch, không trơn trượt, không 

2 
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đọng nước. hành lang, cầu thang sạch, không có rác rơi vãi 

11 Khoa, phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh, hành lang đảm bảo thông khí 

và đủ ánh sáng 

2 

12 Khu vực ngoại cảnh được vệ sinh, thu gom rác sạch, không có nước 

đọng 

2 

13 Bố trí đủ thùng rác tại sân vườn, các khoa, phòng, khu vực hành lang 2 

14 Người bệnh, người nhà người bệnh phối hợp với cán bộ y tế tham gia 

cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” 

1 

III Nội dung Quản lý chất thải 20 

1 Có đủ túi, thùng đựng chất thải theo quy định 4 

2 Phân loại đúng các chất thải y tế 3 

3 Có khu lưu giữ các loại chất thải y tế và thực hiện lưu giữ đúng quy 

định 

2 

4 Chất thải rắn y tế được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định 4 

5 Quản lý chất thải tái chế đúng quy định 3 

6 Hệ thống thu gom nước thải của cơ sở y tế kín, không có mùi hôi 

thối. Nước thải được xử lý đạt quy chuẩn 

4 

IV Nội dung Đẹp 15 

1 Bố trí ghế ngồi, thuận tiện cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

Phòng chờ có tranh ảnh, sách báo, ấn phẩm truyền thông về chăm 

sóc, giữ gìn, sức khỏe, vệ sinh môi trường 

3 

2 Trần nhà, tường nhà, cửa cổng, hành lang, cầu thang được định kỳ 

sơn hoặc quét vôi sạch đẹp 

2 

3 Sắp xếp, bố trí khu vực để xe cho cán bộ y tế, người bệnh và người 

nhà người bệnh thuận tiện 

2 

4 Chăn, ga gối, quần áo người bệnh, giường tủ trong các khoa, phòng 

sắp xếp gọn gàng ngăn nắp 

3 

5 Cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh được trang bị, sử 

dụng và bảo quản trang phục y tế theo đúng quy định 

3 

6 Có treo băng rôn khẩu hiệu thực hiện cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp 

- An toàn” 

2 

V Nội dung An toàn 13 

1 Đường đi trong CSYT bằng phẳng, sạch sẽ, không trơn trượt, đủ ánh 

sáng. 

2 

2 Các vị trí có nguy cơ trượt ngã được cảnh báo và khắc phục 2 

3 Bảo đảm an ninh trật tự 3 

4 Thực hiện đầy đủ các quy định phòng cháy chữa cháy 3 

5 Thực hiện quan trắc, giám sát môi trường theo quy định và có biện 

pháp khắc phục 

3 

VI Nội dung về Tổ chức triển khai 5 

1 Có quyết định thành lập hoặc kiện toàn ban chỉ đạo, bổ sung nhiệm 

vụ, phân công và có kế hoạch thực hiện cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - 

Đẹp - An toàn” 

1 

2 Có tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ nhân viên triển khai kế hoạch 

cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” 

1 
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3 Triển khai các hoạt động truyền thông thực hiện cơ sở y tế “ Xanh - 

Sạch - Đẹp - An toàn” 

1 

4 Có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện kế 

hoạch cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” 

2 

VII Nội dung Cộng điểm 5 

1 Có sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên 1 

2 Có tiết kiệm năng lượng 1 

3 Có giảm phát sinh chất thải 1 

4 Có nhà vệ sinh, đường đi dành cho người khuyết tật 1 

5 Thực hiện cơ sở y tế “ Không khói thuốc lá” 1 
VIII Nội dung Trừ điểm 15 

1 Trong khuôn viên cơ sở y tế có cây, cỏ dại mọc hoang 3 

2 Xảy ra mất an ninh trât tự, trộm cắp ( có vụ việc xảy ra) 3 

3 Xảy ra cháy nổ ( Do nguyên nhân khách quan: quản lý, không tuân 

thủ quy định”... 

3 

4 Sai phạm trong thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đã được xác 

định ( báo chí, đường dây nóng phản ánh, cơ quan quản lý xử phạt...) 

6 

 Tổng điểm tối đa 100 

 Tổng điểm đạt được  
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