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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:   48         /KH-ĐHHĐ Thanh Hoá, ngày  6   tháng 3 năm 2017          
  

KẾ HOẠCH 

Nội dung thực tập tốt nghiệp K33-34-36 Cao đẳng Quản trị kinh doanh,  

năm học 2016-2017 
 

        - Thực hiện mục tiêu, chương trình và kế hoạch đào tạo ngành quản trị kinh 

doanh. 

        - Căn cứ kế hoạch dạy học năm học 2016 - 2017. 

        Sau khi kết thúc phần học lý thuyết, sinh viên được bố trí thực tập tốt nghiệp tại 

các doanh nghiệp thời gian là 12 tuần (từ ngày 27/03/2017 đến hết ngày 18/6/2017) 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Thông qua đợt thực tập tốt nghiệp, bồi dưỡng cho sinh viên khả năng vận 

dụng lý luận vào thực tế, phương pháp làm việc khoa học. 

  - Tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm về công tác quản trị trong doanh nghiệp 

  2. Yêu cầu  

Để đạt được mục đích trên, sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

    - Tìm hiểu thực tế về công tác quản trị kinh doanh ở doanh nghiệp trên các lĩnh 

vực: Xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, quản trị lao động, vật tư, tiền vốn, nghiên 

cứu thị trường, tiêu thụ sản phẩm...  

- Phân tích đánh giá tình hình thực tế theo nội dung chuyên đề thực tập, từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề nghiên cứu một cách khoa học sát 

với thực tế 

    - Hoàn thành báo cáo thực tập đúng nội dung và thời gian quy định. 

B. NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

  Giai đoạn 1: Thực tập tổng hợp (Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 26/4/2017) 

    Trong giai đoạn này sinh viên phải thực tập các nội dung chủ yếu sau: 

   - Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của đơn vị thực tập 

   - Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của DN 

   - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của DN 

   - Đánh giá khái quát tình hình tài chính của DN…… 
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 Kết thúc giai đoạn 1 mỗi sinh viên phải viết 1 báo cáo tiến độ thực hiện kế 

hoạch thực tập nộp cho giảng viên hướng dẫn để lưu ở bộ môn. 

Giai đoạn 2: Thực tập chuyên đề và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 

 (Thời gian từ ngày 27/4/2017 đến ngày 18/6/2017) 

Trong giai đoạn này SV phải nghiên cứu sâu một chuyên đề và viết một báo cáo 

TTTN.  

   Gợi ý một số chuyên đề thực tập tốt nghiệp như sau: 

 - Chiến lược kinh doanh; 

 - Công tác lập kế hoạch trong doanh nghiệp; 

 - Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng 

 - Quản trị nhân lực, vấn đề tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp; 

 - Quản trị vật tư, quản trị chi phí kinh doanh, chi phí lưu thông; 

 - Quản trị tài sản, quản trị vốn trong doanh nghiệp; 

 - Tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bán hàng...trong doanh nghiệp 

 - Hoạt động bảo hiểm, hoạt động marketing, vấn đề cạnh tranh; 

 - Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; 

     Mỗi sinh viên chọn một trong các nội dung trên hoặc một nội dung khác phù hợp 

với ngành học với điều kiện thực tế tại các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong các lĩnh vực (Công nghiệp, xây dựng cơ bản, nông nghiệp, thương 

mại dịch vụ, du lịch, kinh tế trang trại... thuộc mọi thành phần kinh tế) để viết báo cáo 

thực tập tốt nghiệp. 

      Kết cấu báo cáo TTTN ngoài phần mở đầu và kết luận gồm các chương chủ yếu 

sau: 

Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập 

Chương 2: Thực trạng công tác…………….tại ……….. 

        Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện... tại........... 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với giảng viên 

- Giảng viên hướng dẫn chịu trách nhiệm trước trưởng bộ môn, khoa và Hiệu 

trưởng trong việc quản lý, hướng dẫn đối với những sinh viên được phân công. Phối 

hợp với cơ sở nơi sinh viên thực tập hướng dẫn và kiểm tra quá trình thực tập của 

sinh viên. 

- Giáo viên hướng dẫn tập hợp danh sách đăng ký tên đề tài, chuyển cho Bộ 



 3 

môn tổng hợp và nộp lại trợ lý nghiệp vụ.   

- Chấm báo cáo thực tập TN theo sự phân công. 

2. Đối với sinh viên 

- Mỗi sinh viên sử dụng nhật ký thực tập theo quy định của nhà trường. 

- Theo kế hoạch thực tập chủ động tham khảo, thu thập tài liệu ghi, chép vào sổ 

nhật ký thực tập hàng ngày và phân tích tài liệu của cơ sở thực tập theo nội dung 

nghiên cứu của chuyên đề thực tập. 

- Báo cáo tiến độ thực tập cho giảng viên hướng dẫn tại văn phòng bộ môn Quản 

trị kinh doanh, khoa KT-QTKD theo quy định và theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Nộp lại Phiếu đăng ký tên chuyên đề TTTN cho giáo viên hướng dẫn đúng kế 

hoạch. 

- Viết báo cáo thực tập theo chuyên đề tự chọn thuộc các chủ đề gợi ý trên. 

- Báo cáo thực tập TN được đánh máy vi tính thành 02 (hai) bản, tối thiểu 40 

trang, tối đa 50 trang, khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, đóng bìa cứng, 

báo cáo phải có xác nhận và con dấu của cơ sở thực tập. 

- Kết thúc đợt thực tập, sinh viên nộp 01 bản báo cáo thực tập tốt nghiệp có xác 

nhận của giảng viên hướng dẫn cho Trợ lý giáo vụ trong giờ hành chính tại văn phòng 

Khoa KT- QTKD. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch, nội dung thực tập của nhà trường và quy 

định của đơn vị nơi thực tập. 

3. Đánh giá kết quả thực tập 

     Căn cứ để đánh giá kết quả thực tập của sinh viên gồm 3 phần sau: 

     Phần 1: Hồ sơ ( Bao gồm Kế hoạch thực tập, Báo cáo GĐ 1, đề cương Báo cáo 

GĐ 2, Nhật ký thực tập) được đánh giá với trọng số 20% do GVHD chấm. 

 Phần 2: Căn cứ vào kết quả đánh giá của cơ sở thực tập (Trọng số 20%) 

 Phần 3: Báo cáo TTTN (Trọng số 60%), chấm theo nguyên tắc chấm 2 vòng 

độc lập do khoa đề nghị (là điểm Trung bình cộng của 2 vòng) 

 Điểm thực tập của sinh viên được đánh giá theo thang điểm 10. 

 4. Kế hoạch thời gian 

Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì 

8h ngày 27/3/2017 Triển khai KH thực tập Khoa KT-

QTKD 

Khoa KT-QTKD 

27/3 - 26/4/2017 Thực tập giai đoạn 1 Cơ sở TT Sinh viên TT 



 4 

27/4/2017 Báo cáo tiến độ và nhận chuyên đề 

TTTN 

VP Bộ môn Giáo viên HD 

28/4 - 02/5/2017 Xây dựng đề cương báo cáo TTTN Cơ sở TT Sinh viên TT 

03/5/2017 Duyệt đề cương báo cáo TTTN VP Bộ môn Bộ môn QTKD 

04/5/2017 Nộp phiếu đăng ký tên chuyên đề 

TTTN  

VP Bộ môn Giáo viên HD 

05/5- 05/6/2017 Thu thập số liệu, viết, đánh máy Cơ sở TT Sinh viên TT 

06/6- 10/6/2017 Duyệt bản thảo VP Bộ môn Giáo viên HD 

11/6- 18/6/2017 Hoàn chỉnh báo cáo Cơ sở TT Giáo viên HD 

19/6/2017 Sơ kết tại cơ sở TTTN Cơ sở TT Sinh viên TT 

20/6 - 21/6/ 2017 Nộp báo cáo TTTN (01 bản) VP Khoa Trợ lý giáo vụ 

22/6- 27/6/2017 Chấm báo cáo TTTN Khoa KT-

QTKD 

Khoa KT-QTKD 

28/6/2017 Nộp điểm TTTN lên Phòng QL ĐT Phòng QL ĐT Trợ lý giáo vụ 

 

 

 Nơi nhận:                                                                  
- Khoa KT-QTKD;                          
- Cơ sở thực tập;  

- Lưu: VT, QLĐT.                           

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Lê Văn Trưởng 


