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TRƢỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH             CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

  KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TPHCM, ngày 28  tháng 12  năm 2016 

 

HƢỚNG DẪN CÔNG TÁC TỐT NGHIỆP  

KHÓA 13 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ  

KHÓA 15 ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

Ngành Kế toán 

 

A. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 
1. Trình tự các trang 

Thứ tự các trang trong Báo cáo thực tập/ Khóa luận tốt nghiệp bắt buộc sắp xếp theo trình tự 

sau: 

 

1. Trang bìa  

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN  

 

 

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

 

( Tên Đề Tài) 

 

 

                                                       GVHD : Ghi rõ học hàm, học vị người hướng dẫn 

                                                                      SVTH : ______________ 

                                                                      MSSV : ________ 
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                                                                      KHÓA: ________ 

 

TP.HỒ CHÍ MINH – THÁNG ____/201_ 

 

2. Lời cảm ơn 

3. Nhận xét của Giảng viên hƣớng dẫn 

4. Nhận xét của Cơ quan thực tập 

5. Mục lục 

6. Lời mở đầu và cam kết 

7. Nội dung các chƣơng  

- Chƣơng 1: Mô tả về hệ thống kế toán của doanh nghiệp thực tập 

- Chƣơng 2: Mô tả về công việc kế toán đã đƣợc quan sát, thực hành tại doanh 

nghiệp 

- Chƣơng 3: Nhận xét và so sánh giữa thực tế thực tập và lý thuyết đã học 

8. Kết luận 

9. Tài liệu tham khảo : bao gồm Tên tác giả, Tên sách hoặc bài viết, Nhà xuất 

bản, Nơi xuất bản,  Năm xuất bản 

10. Phụ Lục 

2. Trình bày nội dung Báo cáo thực tập / Khóa luận tốt nghiệp 
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2.1. Về cách trình bày nội dung bài viết:  

- Font chữ :  Times New Roman 13 của Unicode, chữ màu đen. ( bắt buộc)  

- Logo của trƣờng: theo đúng màu qui định.  

- Cách dòng (Format/ Paragaph / Line spacing) : 1.5    

- Page Setup : Top : 2cm ; Bottom : 2cm; Left : 3cm; Right : 2cm 

- Header : không ghi gì ;  Footer : Số trang ( góc phải trang giấy) 

( Tuyệt đối không ghi tên GVHD vào header và footer) 

- Đánh số thứ tự, hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu: đặt ở giữa 

- Số trang quy định :  Báo Cáo Thực Tập : 30 – 40 trang  

- Số quyển nộp cho Khoa :  

- Báo Cáo Thực Tập : 1 quyển + 1 đĩa CD ( chứa file bài báo cáo/ khóa luận) 

 - Bài Báo cáo thực tập chỉ đóng bìa bằng kim không đóng bìa bằng lò xo 

- Cách đánh số: Các mục và biểu mục không đánh số La mã, chỉ đánh theo hình 

thức sau:  

  Ví dụ: Chương 1 

                     1.1 

         1.1.1 

   Chương 2 

                     2.1 

         2.1.1 

2.2. Về màu trang bìa : giấy màu xanh 

3. Các nội dung bắt buộc của báo cáo 

Chƣơng 1: Mô tả về hệ thống kế toán của doanh nghiệp thực tập 

Gồm các nội dung sau: 

a. Giới thiệu chung về Doanh nghiệp 

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế 

+ Thành lập từ 

+ Ngành nghề kinh doanh 
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+ Vẽ sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp: gồm các chi nhánh, Doanh nghiệp con, cửa 

hàng, kho hàng, phòng ban 

b. Tổ chức công tác kế toán của Doanh nghiệp 

+ Vẽ sơ đồ tổ chức phòng kế toán 

+ Mô tả công việc của từng chức danh hoặc vị trí kế toán trong Doanh nghiệp 

+ Các đặc điểm về tổ chức công tác kế toán của Doanh nghiệp: 

 Chế độ kế toán áp dụng 

 Hình thức kế toán 

 Xử lý dữ liệu kế toán: bằng tay hay bằng phần mềm (nêu rõ tên phần mềm 

kế toán áp dụng) 

 Các chính sách kế toán 

 … 

(Lƣu ý trong phần này phải lấy từ Thuyết minh báo cáo tài chính của Doanh 

nghiệp) 

Chƣơng 2: Mô tả về công việc kế toán đã đƣợc quan sát, thực hành tại doanh nghiệp 

Trong phần này sinh viên phải mô tả chi tiết về công việc mà mình đã đƣợc quan sát 

và thực hành tại doanh nghiệp (có thể bao gồm cả các công việc không phải của kế 

toán nhƣng có liên quan đến kế toán). Nội dung mô tả phải bao gồm: 

a. Nếu là công việc kế toán:  

+ Tên công việc 

+ Yêu cầu của công việc: 

- Làm công việc này để làm gì? 

- Kết quả của công việc này phải đạt được ra sao? 

+ Trình tự tiến hành: Mô tả bằng lời hoặc có thể vẽ lưu đồ công việc 

Bước 1: 

Bước 2: 

…. 

Bước n: 

+ Kết quả của công việc:  

- Liên quan đến loại chứng từ kế toán nào 

- Liên quan đến bút toán nào 
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- Liên quan đến sổ kế toán nào 

- Liên quan đến loại báo cáo kế toán, báo cáo thuế nào 

- Hình thức của các chứng từ, sổ kế toán của doanh nghiệp có liên quan đến 

công việc này 

- Liên quan đến công việc kế toán khác ra sao 

- Cách lưu trữ hồ sơ kế toán của công việc này ra sao 

+ Kiểm tra kết quả của công việc:  

- Ai là người kiểm tra 

- Định kỳ kiểm tra 

- Cách thức kiểm tra 

b. Nếu là các công việc khác 

+ Tên công việc 

+ Yêu cầu của công việc: 

- Làm công việc này để làm gì? 

- Kết quả của công việc này phải đạt được ra sao? 

+ Trình tự tiến hành: Mô tả bằng lời hoặc có thể vẽ lưu đồ công việc 

Bước 1: 

Bước 2: 

…. 

Bước n: 

+ Kết quả của công việc:  

- Thu được các tài liệu, hồ sơ hoặc kết quả gì 

- Lưu trữ, báo cáo kết quả  

+ Kiểm tra kết quả của công việc:  

- Ai là người kiểm tra 

- Định kỳ kiểm tra 

- Cách thức kiểm tra 

 

Chƣơng 3: Nhận xét và so sánh giữa thực tế thực tập và lý thuyết đã học 
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Trong phần này sinh viên phải trình bày đƣợc sự so sánh giữa lý thuyết đã học và 

thực tế thực tập tại doanh nghiệp đối với các công việc kế toán đã đƣợc quan sát và 

thực hành. Nội dung phải bao gồm: 

a. So sánh về cơ sở pháp lý ảnh hưởng đến công việc kế toán:  

Stt Công việc 

Doanh 

nghiệp đang 

áp dụng 

Kiến thức thu thập qua bài giảng trên 

trƣờng lớp 

Quy định đƣợc 

giảng viên giới 

thiệu trong bài 

giảng 

Môn học Giảng viên 

1      

      

 

b. So sánh về cách thức tiến hành, định khoản:  

Stt Công việc 

Doanh 

nghiệp đang 

áp dụng 

Kiến thức thu thập qua bài giảng trên 

trƣờng lớp 

Hƣớng dẫn 

trong bài giảng 

của giảng viên 

Môn học Giảng viên 

1      

      

 

c. Các nội dung mà trong quá trình học không được học:  

 

d. Ý kiến đề xuất của sinh viên hoặc của doanh nghiệp về quá trình thực tập:  

 

4. Các mẫu biểu  bắt buộc sinh viên cần phải hoàn thành trong quá trình thực tập ( 

file ảnh đính kèm) 

 - Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập ( Sinh viên nộp phiếu này tại phòng 105, 300A 

Nguyễn Tất Thành hoặc nộp về khoa) 
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- Phiếu khảo sát Cơ quan DN tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp ( Sinh viên nộp 

phiếu này vào tuần cuối cùng trước khi kết thúc đợt thực tập tại VPK) 

- Phiếu Nhận xét Sinh viên thực tập ( Sinh viên xin chữ ký, đóng dấu của DN và đóng 

vào bài Báo cáo theo quy định) 
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B. CÁC QUY ĐỊNH – CHẾ TÀI TRONG CÔNG TÁC THỰC TẬP 

TỐT NGHIỆP 

(DÀNH CHO SINH VIÊN) 

TT NỘI DUNG QUYẾT ĐINH 

1 Cung cấp thông tin không chính xác và không 

chỉnh sửa 

-Nhắc nhở và cảnh cáo 

-Nếu vẫn không điều chỉnh, gạch tên 

trong danh sách thực tập 

2 Không thường xuyên gặp Giảng viên hướng 

dẫn 

Giảng viên được quyền đề nghị không 

cho sinh viên thực hiện đề tài 

3 Không đi thực tập tại DN theo quy định Tùy theo mức độ sẽ xử lý từ cảnh cáo 

đến tạm ngưng việc thực tập của sinh 

viên, chờ 1 năm sau thực hiện lại 

4 Không tham gia vào các buổi sinh hoạt của 

Khoa tổ chức phổ biến hoạt động Tốt nghiệp 

Trừ 2 điểm vào kết quả cuối cùng 

 5 Không có tư cách, tác phong đứng đắn tại nơi 

thực tập, không thường xuyên đi thực tập 

Cảnh cáo trước trường, hạ bậc đạo đức 

6 Làm mất mát, hư hỏng vật dụng tại nơi thực 

tập 

Tùy mức độ hư hại, sẽ xử lý từ hạ bậc 

đạo đức đến tạm ngưng việc thực tập của 

sinh viên, chờ 1 năm sau thực tập lại 

7 Sao chép Báo cáo thực tập của những người 

đã thực hiện trước  

Tạm ngưng việc thực tập của sinh viên, 

chờ 1 năm sau thực tập lại 

8 Có thái độ vô lễ với Giảng viên và Giáo vụ 

Khoa 

Kỷ luật, tạm ngưng việc thực tập của sinh 

viên, chờ 1 năm sau thực tập lại 

 

9 

Có phản hồi không tốt của DN về thái độ thực 

tập hay hanh vi làm ảnh hưởng uy tín DN 

Tùy mức độ sẽ xử lý cảnh cáo hoặc tạm 

ngưng việc thực tập của sinh viên, chờ 1 

năm sau thực tập lại 

10 Không đúng quy định về cách thức trình bày Không nhận bài nộp 

11 Tên đề tài khi nộp không giống tên đề tài đã 

đăng ký 

Trừ 2 điểm vào kết quả cuối cùng 

12 Nộp bài trễ hạn Trừ 1 điểm/ mỗi ngày trễ vào kết quả 

cuối cùng 
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C. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỰC TẬP TẠI DOANH 

NGHIỆP 
 

Nhằm giúp sinh viên tránh khó khăn trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp, sau đây là 

một số hướng dẫn mà sinh viên có thể áp dụng trong suốt quá trình thực tập tại doanh nghiệp 

-Trước khi xuống doanh nghiệp thực tập, sinh viên cần tìm hiểu tổng quát về doanh 

nghiệp, các phòng ban, cơ cấu của doanh nghiệp … 

-Rà sóat lại kiến thức của mình về lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là 

những kiến thức cơ bản về phòng ban mà sinh viên sẽ thực tập. Nên hỏi thăm những người quen 

làm ở doanh nghiệp hay những sinh viên đã thực tập trước, có thể truy cập trên mạng về các 

thông tin này. 

-Đọc kỹ và nắm vững nội quy của doanh nghiệp, thực hiện tốt các quy định của doanh 

nghiệp. 

-Tìm hiểu kỹ về phòng ban mà mình sẽ thực tập: trưởng, phó phòng, số lượng nhân viên, 

công việc của từng người … 

-Khi xuống doanh nghiệp, việc đầu tiên là trình báo với trưởng, phó phòng, giới thiệu với 

các thành viên khác trong phòng và nhờ cậy sự giúp đỡ. 

-Hãy tự xem mình là một nhân viên của doanh nghiệp, thực hiện đúng nội quy của đơn vị 

và của phòng ban mà mình thực tập. 

-Sau khi tìm hiểu về họat động của doanh nghiệp nói chung và phòng ban mà sinh viên 

thực tập nói riêng, sinh viên phải viết một kế họach thực tập cho riêng mình. 

-Kế hoạch thực tập phải thể hiện được thời gian và nội dung mà sinh viên sẽ làm việc tại 

doanh nghiệp trong suốt quá trình thực tập. 

-Trình kế họach thực tập cho trưởng, phó phòng, nhờ góp ý và phê duyệt. 

-Đối với những doanh nghiệp lớn: có kế họach thực tập cho sinh viên riêng, vì vậy sinh 

viên phải liên hệ và sắp xếp theo kế họach của doanh nghiệp. 
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-Trong suốt quá trình thực tập, sinh viên phải thể hiện được sự chăm chỉ, cần cù, ham học 

hỏi, có ý thức trách nhiệm trong công tác và thực hiện công việc theo đúng kế họach công tác. 

Như vậy mới tạo được niềm tin với doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện tốt nhất 

cho sinh viện thực tập. 

-Có thái độ từ tốn, hòa nhã với các nhân viên khác trong doanh nghiệp. 

-Không ngại ngần khi giúp đỡ các nhân viên khác trong công tác của doanh nghiệp, tranh 

thủ học hỏi và tìm hiểu thêm. 

 

 

 

 

 

 

 

D. NỘI QUY LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP 
 

Sinh viên, khi đi thực tập tại doanh nghiệp, tự xem mình là nhân viên của doanh nghiệp, 

nên phải tuân thủ những nội quy của doanh nghiệp như sau: 

+Những việc sinh viên phải làm: 

 -Phải nắm rõ nội quy của doanh nghiệp ngay từ ngày đầu tiên vào thực tập. 

-Tác phong nghiêm chỉnh. 

-Đi làm đúng giờ, không đi trễ, về sớm. 

-Đến doanh nghiệp đều đặn theo lịch thực tập, tránh việc bữa đi, bữa nghỉ, gây khó khăn 

cho doanh nghiệp trong việc quản lý. 

-Phải thực hiện đúng quy trình thực tập của doanh nghiệp (nếu có) hoặc quy trình mà 

sinh viên đã đăng ký. 

-Phải thực hiện đúng yêu cầu của doanh nghiệp về việc thực tập, tránh sử dụng những 

thông tin bí mật mà doanh nghiệp không muốn đưa ra ngòai. 

-Ra và vào doanh nghiệp phải báo cho bảo vệ hay bộ phận chức năng. 

-Cư xử hòa nhã với những người xung quanh, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của trường, 

của khoa. 

-Phải thông báo với doanh nghiệp về những yêu cầu của khoa, của trường để nhờ hợp tác, 

giúp đỡ trong quá trình thực tập. 
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-Tích cực thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. 

+Những việc sinh viên được làm: 

-Mặc đồng phục (nếu có). 

-Được tiếp cận công việc như những nhân viên của doanh nghiệp. 

-Được thắc mắc những điều chưa rõ về công việc.  

-Được sử dụng những trang thiết bị phục vụ cho công việc với sự đồng ý của người chịu 

trách nhiệm. 

+Những việc sinh viên không được làm: 

-Không tự tiện xem tài liệu hay sử dụng các trang thiết bị nếu không được sự cho phép. 

-Tài liệu sử dụng xong, phải trả lại chỗ cũ, tránh việc thất lạc. 

-Không được vào các phòng ban khác nếu không có phận sự. 

-Hòan thành công việc được giao, tuân thủ sự phân công của trưởng bộ phận và những 

người có trách nhiệm. 

-Không hút thuốc nơi làm việc. 

-Không làm việc riêng hay chơi game trong giờ làm việc. 

-Không đọc báo trong giờ làm việc. 

-Không được làm những điều doanh nghiệp cấm (cần đọc kỹ nội quy của doanh nghiệp 

ngay khi mới vào). 

-Không được có hành vi, lời nói gây ảnh hưởng đến lợi ích, uy tín của doanh nghiệp cũng 

như lợi ích, uy tín của khoa, của trường. 

  TRƯỞNG KHOA     NGƯỜI LẬP 

                  (Đã ký)                                                                  (Đã ký) 

 

 

    PGS. TS. TRẦN PHƢỚC                        NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 

QUỲNH 
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E. HƢỚNG DẪN MỘT SỐ KÊNH THÔNG TIN VỀ XIN THỰC TẬP VÀ XIN VIỆC 

1. Các kênh thông tin về xin thực tập: 

- http://internship.edu.vn: cổng thông tin thực tập và kết nối sinh viên  và DN 

- http://qhdn.ntt.edu.vn/index.php/tin-tc: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ 

sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành  

- https://www.careerlink.vn/viec-lam/thuc-tap 

2. Các kênh thông tin về xin việc: 10 website tìm kiếm việc làm uy tín hiện nay 

mà bạn nên biết: 

-  vietnamworks.com: Đây là website tìm kiếm việc làm rất uy tín, nhưng chỉ phù hợp 

với những người có kinh nghiệm, nếu bạn là sinh viên mới tốt nghiệp thì trình độ phải từ 

khá trở lên. Và khi viết CV hãy dùng tiếng Anh cho nổi bật. 

-  careerlink.vn: Nổi tiếng thứ 2, nhiều công ty nổi tiếng và cũng nhiều đối thủ cạnh 

tranh với bạn. 

- timviecnhanh.com: Có khá nhiều công việc cho bạn lựa chọn từ phổ thông cho tới cao 

cấp. 

-  mywork.vn: Trang này mới ra đời không lâu nhưng tốc độ phát triển rất nhanh, rất 

nhiều công việc cho bạn lựa chọn. 

- 1001vieclam.com: Ra đời được hơn 9 năm, có hơn 15000 nhà tuyển dụng đăng ký hoạt 

động, đặc biệt bạn có thể up Video Resume của mình để tạo ấn tượng với nhà tuyển 

dụng. 

- vieclam.24h.com.vn: Website có nhiều công việc, và khá nổi tiếng vì là con của 

website giải trí 24h.com.vn. 

- carerrbuilder.com: Cũng như vietnamworks và careerlink: website này yêu cầu hồ sơ 

của bạn với tiêu chuẩn khá cao mới có thể được các công ty uy tín tìm kiếm. 

- itviec.com: website mới ra của các nhân viên từ vietnamworks thành lập nhưng chỉ 

đăng tuyển việc làm về IT thôi. Nhưng việc làm rất chất lượng đấy. 

- tuyendung.com.vn. 

- tuoitre.com.vn. 

3. Một số kỹ năng khi xin đi thực tập 

http://internship.edu.vn/
http://qhdn.ntt.edu.vn/index.php/tin-tc
https://www.careerlink.vn/viec-lam/thuc-tap
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1. Giai đoạn chuẩn bị trước khi đi thực tập: 

1.1: Lập danh sách các chƣơng trình tuyển dụng thực tập: Việc tìm một công việc 

thực tập phù hợp chuyên ngành học là điều tương đối khó, do vậy các bạn sinh viên nên 

đầu tư thời gian để thu thập thông tin thực tập từ các công ty thông qua ngày hội việc 

làm, các diễn đàn, cổng thông tin nghề nghiệp giữa sinh viên, nhà trường và doanh 

nghiệp. Các bạn hãy lập danh sách các công ty có chương trình thực tập phù hợp với 

mình bao gồm những thông tin yêu cầu bên dưới. 

1.2: Chuẩn bị hồ sơ nghề nghiệp ứng tuyển vào vị trí thực tập: Mỗi công ty, mỗi vị trí 

thực tập thường có những yêu cầu khác nhau, do vậy các bạn phải chuẩn bị hồ sơ ứng 

tuyển phù hợp. Chuẩn bị hồ sơ nghề nghiệp: Các bạn sinh viên nên chuẩn bị trước hồ sơ 

nghề nghiệp càng sớm càng tốt. Đó là cơ hội để các bạn nhìn lại những thành tích đã đạt 

được, xét lại và điều chỉnh những mục tiêu nghề nghiệp mình mong muốn đạt trong 

tương lai. Những thành tích, kinh nghiệm đạt được bao gồm các thành tích học tập, các 

hoạt động học tâp, hoạt động đoàn, xã hội bạn đã tham gia trong quá trình rèn luyện kỹ 

năng cứng (kiến thức và kỹ năng kỹ thuật) cũng như kỹ năng mềm (kỹ năng sống và làm 

việc). Các bạn nên thường xuyên cập nhật hồ sơ nghề nghiệp của mình theo từng giai 

đoạn học hay hoạt động xã hội. 

1.3 Chuẩn bị thƣ ngỏ ứng tuyển thực tập: Thư ngỏ ứng tuyển vào vị trí thực tập giúp 

các bạn nêu rõ những điểm mạnh của mình về kiến thức, kỹ năng đáp ứng tốt cho vị trí 

thực tập. Các bạn cũng sẽ nêu rõ mục tiêu nghề nghiệp và lý do công việc thực tập ứng 

tuyển nằm trong quá trình rèn luyện và phấn đấu của bạn. 

Nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí tuyển dụng thực tập: Kiểm tra lại hồ sơ nghề nghiệp, thư 

ngỏ ứng tuyển thực tập phù hợp với vị trí thực tập Xem lại các yêu cầu cụ thể của hồ sơ 

ứng tuyển để chuẩn bị đầy đủ. Kiểm tra tính chính xác các thông tin về công ty, vị trí ứng 

tuyển, địa chỉ liên lạc, v.v, để tránh những trường hợp nhầm lẫn (Ví dụ ứng tuyển vị trí 

thực tập của công ty này, nhưng nhầm lẫn tên đề gởi cho công ty kia, v.v.) 

Nộp hồ sơ ứng tuyển: Nộp hồ sơ ứng tuyển một cách chu đáo, cẩn thận là thể hiện sự tôn 

trọng của bạn đối với nhà tuyển dụng, người đọc hồ sơ của bạn. Phần lớn các công ty 

xem đây là “vòng loại” đầu tiên để kiểm tra tính cẩn thận, chú ý đọc kỹ thông tin của ứng 

viên. 

2. Giai đoạn phỏng vấn thực tập: 

Chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn 

 Nắm bắt các thông tin cơ bản của công ty, tên, vị trí của ngƣời phỏng vấn 

 Đem theo một bản hồ sơ nghề nghiệp để tham khảo 

 Trang phục chỉnh tề, nghiêm túc 

 Đến trƣớc giờ phỏng vấn 10 phút 

 Bảo đảm tay của bạn khô ráo khi bắt tay ngƣời phỏng vấn 

Tham dự phỏng vấn 

 Chào hỏi, bắt tay ngƣời phỏng vấn 

 Giới thiệu ngắn gọn về bạn trong thời gian tối đa 3 phút 

 Lắng nghe kỹ câu hỏi và trả lời đầy đủ, tránh lan man. Nếu ngƣời phỏng vấn 

đang nói nhiều hơn bạn khi đang hỏi bạn, điều đó có thể là bạn đã không cung 

cấp đầy đủ câu trả lời nhƣ họ mong đợi. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời, 

bạn nên thành thật với ngƣời phỏng vấn về sự không chắc chắn đó. 
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 Tập trung vào những điều bạn có thể làm tốt nhất cho công việc, chứ không phải 

những điều công ty tuyển dụng có thể làm cho bạn. 

 Tập trung vào những ƣu điểm của bạn, tránh những điểm không phải là điểm 

mạnh của bạn, ngoại trừ đƣợc yêu cầu cụ thể từ ngƣời phỏng vấn. 

 Đặt câu hỏi với ngƣời phỏng vấn về chi tiết công việc thực tập, các yêu cầu khác 

của công việc thực tập, về thông tin của công ty. Bạn chỉ nên đặt ra tối đa 3 câu 

hỏi cho ngƣời phỏng vấn. 

 Chào và cám ơn khi ra về 

 Các bạn tham khảo thêm điều nên làm và nên tránh khi tham dự phỏng vấn. 

 Các bạn tham khảo thêm các câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng tại đây. 

Sau buổi phỏng vấn 

 Sau khi tham dự phỏng vấn, bạn nên gửi email cám ơn ngƣời phỏng vấn và công 

ty đã dành thời gian phỏng vấn và giải đáp những câu hỏi của bạn. 

 Theo dõi các phƣơng tiện liên lạc (điện thoại, email, địa điểm đăng ký nhận thƣ) 

để công ty tuyển dụng có thể liên lạc phản hồi kết quả phỏng vấn. Sau thời gian 

quy định (quy định bởi công ty tuyển dụng, hoặc là 3 – 5 ngày làm việc sau ngày 

phỏng vấn), nếu nhƣ không nhận đƣợc phản hồi từ công ty tuyển dụng, bạn nên 

liên lạc để hỏi thăm tình trạng hồ sơ của bạn. 

 Nhận kết quả phỏng vấn: Nếu kết quả bạn đƣợc nhận công việc thực tập, bạn 

phải trả lời cám ơn và xác nhận sẽ tham gia công việc thực tập nhƣ yêu cầu của 

công ty. Nếu nhƣ kết quả không nhƣ mong đợi, bạn không đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của công ty, bạn nên trả lời cám ơn công ty tuyển dụng và hy vọng sẽ tiếp tục có 

cơ hội làm việc với công ty trong tƣơng lai. 

3. Giai đoạn tham gia thực tập: 

Tham gia chương trình thực tập, sinh viên tìm hiểu, chuẩn bị thông tin về công việc thực 

tập, kiến thức ngành nghề liên quan để có thể lên kế hoạch thực hiện công việc thực tập 

có kết quả tốt nhất đúng với yêu cầu đặt ra. Một số kinh nghiệm giúp ích các bạn như 

sau: 

 Nắm bắt thời gian thực tập cụ thể từ bắt đầu đến lúc kết thúc, thời gian làm việc 

hàng ngày theo quy định của công ty, tuân thủ triệt để nội quy của công ty. 

 Nắm bắt yêu cầu chi tiết đề tài và công việc thực tập 

 Các kiến thức và kỹ năng đòi hỏi cho công việc thực tập (kỹ năng kỹ thuật và kỹ 

năng “mềm”) 

 Yêu cầu của kết quả công việc thực tập, báo cáo thực tập (Bạn cần tìm hiểu trƣớc 

mẫu báo cáo thực tập của trƣờng, của công ty (nếu có)) 

 Trách nhiệm, bổn phận cụ thể hàng ngày của bạn khi thực tập 

 Lên kế hoạch làm việc chi tiết cho toàn bộ chƣơng trình thực tập 

 Bạn nên tham khảo ý kiến của ngƣời hƣớng dẫn và giáo viên hƣớng dẫn ở trƣờng 

về kế hoạch của bạn và nghiêm túc tuân theo để bảo đảm đúng tiến độ công việc. 

 Báo cáo định kỳ với ngƣời hƣớng dẫn thực tập và giáo viên hƣớng dẫn ở trƣờng 

 Tham khảo ý kiến, giải pháp tƣ vấn của ngƣời hƣớng dẫn, các anh chị làm việc 

cùng nhóm cho các vấn đề gặp phải, nhƣng lƣu ý là trƣớc hết bạn phải chủ động 
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tìm hiểu để có đƣợc ý kiến, giải pháp riêng cho mình, cho dù giải pháp đó chƣa 

hẳn là tốt nhất. 

 Hòa nhập vào bộ phận, dự án, phòng ban nơi bạn thực tập 

 Bạn cần tạo mối quan hệ tốt với các anh chị làm việc nơi thực tập, bởi họ sẽ giúp 

hƣớng dẫn làm việc, hƣớng dẫn cách giao tiếp, cung cấp số liệu, góp ý kiến cho 

kết quả thực tập, báo cáo thực tập của bạn. 

 Chủ động tham gia các hoạt động nhóm, hoạt động thể thao, v.v, của công ty nếu 

đƣợc phép. 

 


