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I. THỂ LOẠI BÁO CÁO & HƢỚNG THỰ  HI N 

 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đƣợc thực hiện theo thể thức của một bài tự thuật cá nhân xoay 

quanh các nội dung liên quan đến những gì đã thực hành tại một đơn vị kinh tế trên thực tiễn trong 

suốt quá trình thực tập của sinh viên. 

1.1.  Mục đích 

 Thực tập nh m trang bị cho sinh viên các kỹ năng và ứng dụng l  thuyết đã đƣợc tiếp cận vào 

giải quyết các vấn đề kinh tế phát sinh trong thực tiễn. 

 Qua thực tập, sinh viên có cơ hội : 

 Đƣợc thực hành các nghiệp vụ đang diễn ra trong quy trình tác nghiệp trên thực tế liên 

quan đến chuyên ngành đang theo học. 

 Quan sát và học hỏi từ các mối quan hệ kinh tế & xã hội để chuẩn bị cho sự độc lập làm 

việc của mình sau khi ra trƣờng. 

1.2.   êu cầu 

 Bài viết phải mô tả đƣợc các công việc thực tế đã đƣợc thực hành tại một công ty thuộc lĩnh 

vực phi ngân hàng, hoặc tại một ngân hàng thƣơng mại, hoặc tại một định chế tài chính có 

hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng. 

 So sánh giữa thực tiễn và l  thuyết về nội dung công việc đã đƣợc thực hành; Nhận xét và bài 

học kinh nghiệm từ đợt thực tập. 

 Thực hiện đúng theo tiến độ thời gian quy định. 

1.3  Nhi m vụ th c tập 

1.3    Sinh viên th c tập 

- Tìm hiểu l  thuyết liên quan đến đối tƣợng đã đƣợc chọn để thực tập. Tìm hiểu thực tiễn đang 

xảy ra tại đơn vị thực tập về đối tƣợng đã đƣợc chọn để thực tập. Phân tích sự khác biệt giữa 

l  thuyết & thực tiễn đang áp dụng tại đơn vị thực tập. 

- Phỏng vấn trực tiếp ngƣời liên quan (Chuẩn bị sẵn các câu hỏi) tại nơi thực tập. 

- Tuân thủ nội quy thực tập, và nội quy làm việc của đơn vị nơi sinh viên đến thực tập. 

- Hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng thời hạn quy định. 

1.3 2  Giảng viên hƣớng dẫn 

- Hƣớng dẫn sinh viên : 

 Nhận thức đƣợc tầm quan trọng & yêu cầu của quá trình thực tập. 

 Tìm hiểu thực tiễn & nội dung l  thuyết đã học. 

 Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. 
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- Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi thƣờng xuyên với sinh viên trong 

quá trình thực tập. 

- Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. 

1.4  Phạm vi th c tập tốt nghi p 

Sinh viên có thể lựa chọn bất k  đề tài nào liên quan đến những nội dung đã đƣợc tiếp cận qua 

các học phần Tài chính công ty hoặc Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại để viết báo cáo thực tập tốt 

nghiệp. 

1.5  Hình thức và kết cấu  áo cáo 

 Nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp (Từ “Thông tin giới thiệu về đơn vị kinh tế” 

cho đến “Nhận xét và bài học kinh nghiệm từ đợt thực tập”) đƣợc giới hạn trong khoảng từ 20 

đến 25 trang (Không kể phần Phụ lục), in 1 mặt, khổ giấy A4. 

 Kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp không trình bày theo chƣơng, mà bao gồm 5 mục : 

1. GIỚI THI U KH I QU T VỀ ĐƠN VỊ,  Ộ PHẬN THỰ  TẬP 

(Từ 5-8 trang) 

1.1. Hình thành & phát triển 

1.2. Cơ cấu tổ chức 

1.3. Tình hình nhân sự 

1.4. Địa bàn kinh doanh 

1.5. Kết quả kinh doanh 

1.6. Định hƣớng phát triển 

2. MÔ TẢ  ÔNG VI   ĐƢỢ  THỰ  HI N TRONG QU  TR NH THỰ  TẬP 

(Từ 5-7 trang) 

3  NỘI DUNG V  KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NH  QUẢN TRỊ & NHÂN VIÊN TẠI 

ĐƠN VỊ,  Ộ PHẬN THỰ  TẬP 

(Từ 2-3 trang) 

3.1. PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN 

Họ và tên  

Chức danh  

Phòng ban công tác  

Trình độ học vấn  

Năm thâm niên công tác  

Chuyên ngành theo học  
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Điện thoại liên hệ  

3.1.1. Chi tiết công việc ngƣời đƣợc phỏng vấn 

3.1.2. Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí 

3.1.3. Thuận lợi trong công việc 

3.1.4. Khó khăn trong công việc  

3.1.5. Điều tâm đắc của chuyên gia đƣợc phỏng vấn  

3.1.6. Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt nghiệp 

3.1.7. Nhận định về sự phát triển của ngành nghề 

3.1.8. Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp 

3.1.8.1. Lời khuyên về chuyên môn 

3.1.8.2. Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp 

3.1.8.3. Lời khuyên về ngành nghề 

3.2. PHỎNG VẤN NHÀ QUẢN TRỊ 

Họ và tên  

Chức danh  

Phòng ban công tác  

Trình độ học vấn  

Năm thâm niên công tác  

Chuyên ngành theo học  

Điện thoại liên hệ  

3.2.1. Chi tiết công việc ngƣời đƣợc phỏng vấn 

3.2.2. Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí 

3.2.3. Thuận lợi trong công việc 

3.2.4. Khó khăn trong công việc  

3.2.5. Điều tâm đắc của chuyên gia đƣợc phỏng vấn  

3.2.6. Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt nghiệp 

3.2.7. Nhận định về sự phát triển của ngành nghề 

3.2.8. Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp 

3.2.8.1. Lời khuyên về chuyên môn 

3.2.8.2. Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp 

3.2.8.3. Lời khuyên về ngành nghề 
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4. SO S NH GIỮA THỰ  TIỄN V  LÝ THU ẾT VỀ NỘI DUNG  ÔNG VI   

ĐƢỢ  THỰ  HI N TRONG QU  TR NH THỰ  TẬP 

(Từ 4-6 trang) 

4.1. Lƣợc khảo l  thuyết 

4.2. Sự tƣơng đồng & khác biệt giữa l  thuyết và thực tiễn đang thực hiện tại đơn vị thực tập 

4.3. Nhận xét ƣu và nhƣợc điểm tạo ra cho đơn vị nơi thực tập do sự tƣơng đồng & khác biệt 

giữa l  thuyết và thực tiễn 

4.4. Ý kiến đề xuất cho đơn vị thực tập liên quan đến nội dung đã chọn làm đề tài thực tập tốt 

nghiệp 

5. NHẬN XÉT V    I HỌ  KINH NGHI M TỪ ĐỢT THỰ  TẬP 

(Từ 4-6 trang) 

5.1. NHẬN XÉT ĐỢT THỰC TẬP 

5.1.1. Thuận lợi 

5.1.2. Khó khăn & vƣớng mắc 

5.1.3. Kiến nghị 

5.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

5.2.1. Xin thực tập 

5.2.2. Thu thập thông tin tại đơn vị thực tập 

5.2.3. Giao tiếp và tổ chức phỏng vấn 

5.2.4. Phỏng vấn đối tƣợng 

5.3. Ý ĐỊNH CHỌN NGHỀ NGHIỆP 

 Hình thức trình bày : 

 Các tiểu mục (Nếu có) của mỗi mục phải đánh số thứ tự thống nhất và khớp với số thứ tự 

của mục chính. Chẳng hạn : 1.1; 1.2; 2.1; 2.2. 

 Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các k  hiệu thông thƣờng, các k  hiệu của công thức 

phải có diễn giải. 

 Bảng, đồ thị, hình, sơ đồ minh họa phải đƣợc đánh số thứ tự kèm theo chú thích. 
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II. NỘP BÁO CÁO &  HẤM ĐIỂM  

2.1. THỦ TỤ  NỘP   O   O 

2.1.1.  N p  áo cáo 

 Mỗi sinh viên : 

 Thực tập (Ghi chép trên nhật k  thực tập) và thực hiện riêng 1 bài báo cáo. 

 Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp trực tiếp cho giảng viên hƣớng dẫn đúng thời hạn quy định 

(Theo kế hoạch chi tiết của Khoa), và sinh viên sẽ bảo vệ kết quả trƣớc hội đồng chấm báo 

cáo do Bộ môn Tài chính – Ngân hàng thành lập.  

 Các tờ rời không đƣợc đính kèm vào báo cáo thực tập tốt nghiệp, nhƣng phải nộp kèm báo cáo 

này, bao gồm : 

 Tờ nhận xét của đơn vị kiến tập. 

 Tờ nhận xét của giảng viên hƣớng dẫn. 

 Nhật k  thực tập. 

2.1.2.  êu cầu đối với sinh viên 

 Báo cáo thực tập tốt nghiệp thực hiện đúng mẫu quy định : 

 Trình bày đầy đủ các mục quy định. 

 Độ dài nội dung chính của báo cáo đạt yêu cầu. 

 Có đầy đủ các tờ rời theo quy định. 

 Nộp báo cáo đúng thời hạn qui định. 

 Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải đƣợc xác nhận của đơn vị thực tập (Lƣu   : Có chữ k  và 

đóng dấu của đơn vị, không đóng dấu treo). Và có xác nhận của giảng viên hƣớng dẫn. 

 Nhật k  thực tập phải có xác nhận của đơn vị thực tập (Lƣu   : Có chữ k  và đóng dấu treo 

của đơn vị). 

2.2. THỦ TỤ   HẤM ĐIỂM 

2.2.1  Tiêu chuẩn đánh giá 

 Hình thức : Cách trình bày bài viết (Bố cục, sơ đồ, diễn đạt, hình thức...) đảm bảo yêu cầu 

theo quy định. 

 Nội dung : Đầy đủ các nội dung chính, phụ lục, và tờ rời theo quy định. 

 Tính trung thực :  

 Trình bày đúng những gì đã đƣợc thực hành tại đơn vị thực tập. 

 Không đƣợc sao chép báo cáo của ngƣời khác. 
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 Trích dẫn đầy đủ nội dung của tài liệu tham khảo (Nếu có). 

2.2.2  Thang điểm 

STT N i dung Thang điểm  0 

I Điểm do giảng viên hƣớng dẫn chấm  5 

 - Ý thức & chấp hành 1 

 - So sánh đƣợc giữa thực tế & l  thuyết 1 

 - Kết quả phỏng vấn 2 chuyên gia tại đơn vị thực tập 1 

 - Kết quả của báo cáo theo sự hƣớng dẫn 2 

II Điểm trình  ày trƣớc H i đồng chấm  áo cáo 3 

 - Mô tả đầy đủ & đánh giá sâu sắc tình hình thực tế của đơn vị thực tập 1 

 - Nhận xét & kết luận có tính thuyết phục  1 

 - Hình thức trình bày & kết cấu của báo cáo phù hợp 1 

III Trả lời câu hỏi của H i đồng chấm  áo cáo 2 
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III. QU  ĐỊNH  HUNG VỀ TR NH     

3.1. Định dạng trang 

 Khổ trang : A4. 

 Canh lề trái : 2,5 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm. 

 Font chữ : Time new roman, cỡ chữ 13. 

 Giãn dòng : 1,5. 

3.2. Đánh số các trang 

 Số trang đƣợc canh giữa & đặt ở cuối mỗi trang & chữ số trang đƣợc in thƣờng : 

 Các trang từ “Lời cam đoan” đến “Mục lục” đƣợc đánh số trang theo chữ số La Mã. Chẳng 

hạn : i; ii. 

 Các trang thuộc nội dung chính của báo cáo đánh số trang theo số thứ tự  (1, 2, 3 … ). 

 Các trang phụ lục (Nếu có) không đánh số trang. 

3.3. Đánh số của các đề mục  

 Đánh theo số thứ tự của đề mục cấp trên. 

 Mỗi đề mục không sử dụng quá 4 cấp. 

3.4. Đánh số của các  ảng, đồ thị, hình, sơ đồ 

Mỗi loại công cụ minh họa (Bảng, đồ thị, hình, sơ đồ) đƣợc đặt tên và đánh số thứ tự theo mục 

cấp 1 tƣơng ứng (Số đầu là số của mục cấp 1, số tiếp theo sau là số thứ tự của công cụ minh họa 

trong chƣơng). Chẳng hạn, bảng thứ nhất trong mục 1 và biểu đồ thứ 1 trong mục 2 : 

 ảng     : Qui mô và cơ cấu qua các năm 

Ch  tiêu 
2013 2014 

Số lƣợng Tỷ trọng  Số lƣợng Tỷ trọng  

     

     

Cộng     

 (Nguồn : ...) 

 iểu đồ 2   :  ơ cấu thị trƣờng 
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 (Nguồn : ...) 

3.5. Trích dẫn tài li u tham khảo 

3.5.1. Trích dẫn tr c tiếp 

 Ghi tên tác giả và năm xuất bản trƣớc đoạn trích dẫn. Chẳng hạn : 

Nguyễn Văn A (1992) cho r ng “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả …”. 

 Nếu nhiều tác giả, chẳng hạn : 

Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F (1992) cho r ng “Thực hiện cải cách hành …”. 

 Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách  không có tác giả cụ thể, chẳng hạn : 

“Du lịch là ngành công nghiệp ….” (Tổng quan du lịch, 2000, nhà xuất bản ..., trang ...). 

3.5.2. Trích dẫn gián tiếp  

 Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trƣớc, sau đó, ghi tên tác giả và năm xuất bản trong 

ngoặc đơn. Chẳng hạn : 

 “Thực hiện cải cách hành chính …”  (Nguyễn Văn A, 2000). 

 Nếu nhiều tác giả, chẳng hạn : 

 “Du lịch là ngành công nghiệp …” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F, 2002). 

3.5.3. Quy định về trích dẫn 

 Trích dẫn có chọn lọc. Nội dung trích dẫn phải chính xác. 

 Đoạn trích đƣợc để trong ngoặc kép và “In nghiêng”. Chú thích của các trích dẫn đặt trong 

ngoặc vuông. Chẳng hạn : 

Du lịch đƣợc định nghĩa nhƣ là “Việc mọi người đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian trên 

24 giờ” [15, 177] => Nghĩa là : Trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15 trong thƣ mục tài liệu 

tham khảo của báo cáo. 

Trung quốc 

(25.0%) 

Thái Lan 

(20.0%) 
Singapore 

(18.0%) 

Malaysia 

(16.0%) 

Hoa K  

(5.0%) 

Châu Âu 

(4.0%) 

Khác 

(12.0%) 
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 Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thƣ mục tài liệu tham khảo thì chú thích 

ngay trong trang b ng cách sử dụng “Insert footnote” hoặc “Insert endnote”. 

3.6. Hƣớng dẫn trình  ày và sắp xếp tài li u tham khảo 

3.6.1. Trình  ày tài li u tham khảo  

 Tham khảo sách thì trình bày theo thứ tự gồm {Tên tác giả (Năm xuất bản), tên sách, tên nhà 

xuất bản, nơi xuất bản}. Chẳng hạn : 

Nguyễn Văn Sơn (2001), Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục. 

 Bài viết in trong sách hoặc bài báo in trong các tạp chí : 

 {Tên tác giả (Năm xuất bản), “Tên bài viết”, tên sách, tên nhà xuất bản, nơi xuất bản}. 

Chẳng hạn : 

Nguyễn Văn Sơn (2009), “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”, Du lịch sinh thái và du lịch văn hoá, 

Nhà xuất bản Thống kê.  

 {Tên tác giả (Năm xuất bản), “Tên bài báo”, tên tạp chí, số tạp chí}. Chẳng hạn : 

Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2003), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao - mạo hiểm”, Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, số 5. 

 Đối với tham khảo điện tử thì trình bày theo thứ tự gồm {Tên tác giả (Năm xuất bản), “Tên 

bài viết”, tên website, ngày tháng}. Chẳng hạn :  

Nhƣ Hoa, “Tiềm năng du lịch thể thao - mạo hiểm Việt Nam”, www ...vn, 19/12/2002.  

 Văn bản hành chính Nhà nƣớc thì trích số và ngày phát hành. Chẳng hạn : 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

 Tài liệu chƣa công bố thì phải ghi rõ, chẳng hạn (Tài liệu chƣa công bố) hoặc (Lƣu hành nội 

bộ). 

3.6.2. Sắp xếp tài li u tham khảo  

Danh mục tài liệu tham khảo đƣợc liệt kê tại trang “T I LI U THAM KHẢO” và sắp xếp 

theo thông lệ : 

 Tài liệu tham khảo đƣợc xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, 

Nhật). Tài liệu b ng tiếng nƣớc ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. 

 Tài liệu tham khảo đƣợc liệt kê phân theo các mục. Chẳng hạn : 

 Văn bản hành chính Nhà nƣớc. 

 Sách tiếng Việt. 

 Sách tiếng nƣớc ngoài. 

 Báo, tạp chí. 
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 Trang web. 

 Tài liệu gốc của cơ quan kiến tập. 

 Tài liệu tham khảo sắp xếp thứ tự ABC theo họ & tên của tác giả : 

 Tác giả là ngƣời nƣớc ngoài : Xếp thứ tự ABC theo họ. 

 Tác giả là ngƣời Việt Nam : Xếp thứ tự ABC theo tên. Không đảo tên lên trƣớc họ. 

 Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC của từ đầu tiền trong tên của cơ 

quan ban hành. Chẳng hạn : 

Nhà xuất bản Giáo dục xếp vào vần N; Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B ... 

 Tài liệu của nhiều tác giả thì ghi (Nhiều tác giả) hoặc ghi tên xếp theo thứ tự chữ cái. Nhiều 

tác giả nhƣng có chủ nhiệm hay chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm và chủ biên. 

3.7.  Trình t  sắp xếp  áo cáo 

 Trang bìa. 

 Lời cam đoan. 

 Lời cảm ơn. 

 Danh mục từ viết tắt. 

 Danh mục các bảng 

 Danh mục các đồ thị, hình & sơ đồ. 

 Mục lục. 

 NỘI DUNG   O   O. 

 Tài liệu tham khảo. 

 Phụ lục. 
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IV.  MỘT SỐ ĐỀ T I GỢI Ý 

 Sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty cổ phần ... 

 Cấu trúc vốn của Công ty cổ phần ... 

 Quản trị tiền mặt tại Công ty cổ phần ... 

 Quản trị hàng tồn kho tại Công ty cổ phần ... 

 Đầu tƣ tài chính của Công ty cổ phần ... 

 Tình hình vốn lƣu động thƣờng xuyên của Công ty TNHH ... 

 Tình hình lƣu chuyển tiền của Công ty cổ phần ... 

 Quản trị tín dụng thƣơng mại của Công ty cổ phần …

 Rủi ro tín dụng tại VCB - Chi nhánh ... 

 Chất lƣợng tín dụng của DAB - Chi nhánh ... 

 Tình hình huy động vốn tại AGRIB - Chi nhánh ... 

 Hoạt động bao thanh toán tại ACB - Chi nhánh ... 

 Tình hình cho vay ngắn tại VCB - Chi nhánh ... 

 Tình hình cho vay tiêu dùng tại AGRIB - Phòng giao dịch ... 

 Tình hình tài sản đảm bảo tại ACB - Phòng giao dịch ... 

 Quy trình giao dịch tiền gửi tại AGRIB - Chi nhánh ... 

 Định giá tài sản đảm bảo tại HSBC - Chi nhánh ... 
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