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HƯỚNG DẪN 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

(Bậc đại học, cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng) 
 
 

1. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

1.1. Điều kiện để được thực tập tốt nghiệp 

Sinh viên được thực tập tốt nghiệp sau khi học xong (chỉ cần có đăng ký, có học và có 

thi) các học phần: 

 Đối với bậc Đại học (Chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng): 

- Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

- Tài chính doanh nghiệp 2 

- Thanh toán quốc tế 

 Đối với bậc Cao đẳng: 

 - Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; 

 - Kế toán ngân hàng thương mại; 

 - Thẩm định tín dụng. 

1.2. Thời gian thực tập tốt nghiệp:  

- 9 tuần (đối với bậc Đại học)  

- 7 tuần (đối với bậc Cao đẳng) 

1.3. Mục đích và yêu cầu thực tập tốt nghiệp 

1.3.1. Mục đích 

- Giúp cho sinh viên củng cố và phát triển những kiến thức đã được học tại Trường thông 

qua việc tìm hiểu tình hình thực tế tại các đơn vị; 

- Rèn luyện khả năng của sinh viên trong nghiên cứu lý thuyết và vận dụng chúng vào 

tìm hiểu, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong Tài chính – Ngân hàng để hoàn thành một 

chuyên đề tốt nghiệp. 



Hỗ trợ viết BCTT, Khoá luận,...Công nghệ Hoá Học, Tài chính ngân  hàng, QTKD, Kế toán,  

Anh văn thương mại,… 

Hỗ trợ dấu xác nhận công ty_____________LH sdt/Zalo: 0909 23 26 20 

2 

 

1.3.2. Yêu cầu 

1.3.2.1. Đối với sinh viên thực tập: Khi đi thực tập tại đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và 

thực hiện những công việc sau đây: 

a. Tìm hiểu về đơn vị thực tập: 

- Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh, qui mô vốn, lao động, cơ sở vật chất; 

- Tổ chức bộ máy quản lý; 

- Qui trình sản xuất kinh doanh; 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Các nội dung liên quan đến đề tài, … 

b. Thu thập và nghiên cứu tài liệu: Sinh viên tiến hành thu thập và nghiên cứu tài liệu 

các nội dung sau: 

- Nghiên cứu về lý luận đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách, tạp 

chí, Internet... 

- Tìm hiểu thực trạng về đề tài mà sinh viên nghiên cứu tại đơn vị, tìm hiểu cách thực 

hiện hay cách giải quyết vấn đề của đơn vị về vấn đề mà sinh viên đang nghiên cứu. 

c. Tiếp cận công việc thực tế: 

Sinh viên phải tiếp cận thực tế, thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu của 

mình, qua đó sẽ giúp sinh viên nắm bắt được nội dung công việc thực tế, làm quen dần với kỹ 

năng nghề nghiệp, đối chiếu với lý luận đã học, giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình 

nghiên cứu thực tế tại đơn vị. 

d. Lựa chọn đề tài và viết chuyên đề tốt nghiệp 

Tất cả sinh viên đi thực tập phải viết chuyên đề tốt nghiệp để đánh giá kiến thức và kỹ 

năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập Chuyên đề tốt nghiệp là sản phẩm khoa 

học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giảng viên hướng 

dẫn. 

Đề tài sinh viên lựa chọn và viết cho chuyên đề tốt nghiệp có thế liên quan đến một hay 

một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội 

dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của xã hội chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị 

thực tập. 

Trong chuyên đề, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề 
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thực tế tại đơn vi thực tập hoặc thực tiễn hiện có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và 

đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả 

năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học. 

Chuyên đề sau khi hoàn thành cần có nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình thực tập 

của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ 

phía đơn vị đối với các nhận xét, đề xuất nêu ra trong chuyên đề. Trong những trường hợp đặc 

biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giảng viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác 

thực của chuyên đề do SV thực hiện. 

1.3.2.2. Đối với giảng viên hướng dẫn: 

- Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực 

tập; 

- Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý 

thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan; 

- Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để 

giúp sinh viên thực hiện đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng 

dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp; 

- Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu 

khoa học; 

- Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình 

thực tập của sinh viên. 

1.4. Phạm vi thực tập: Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp về Tài chính – Ngân hàng tại 

các loại hình đơn vị sau (ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở tỉnh lân cận): 

- Doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại dịch vụ; 

- Ngân hàng; 

- Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính; 

- Công ty chứng khoán; 

- Công ty bảo hiểm; 

- Quỹ đầu tư; 

- Quỹ tín dụng nhân dân; 

- Cơ quan thuế, hải quan; 

- Các đơn vị khác. 
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2. VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

2.1. Quy trình viết chuyên đề tốt nghiệp 

2.1.1. Lựa chọn đề tài: Sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am 

hiểu nhất, thích nhất, phù hợp với ngành nghề đào tạo hoặc có thể thực hiện đề tài do đơn vị 

yêu cầu, tất cả phải có ý kiến của giảng viên hướng dẫn. Điền và nộp lại phiếu đăng ký đề tài 

có chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn về văn phòng khoa theo thời gian quy định trong 

bản Kế hoạch thực tập của từng năm. 

2.1.2. Viết đề cương sơ bộ khoảng từ 2 đến 4 trang trên 01 mặt giấy để gởi cho giảng 

viên hướng dẫn góp ý, duyệt. Bước công việc này cần được hoàn thành trong khoảng thời gian 

từ 2 đến 3 tuần đầu tiên của đợt thực tập. 

2.1.3. Viết đề cương chi tiết khoảng từ 8 đến 10 trang trên 01 mặt giấy để gửi cho giảng 

viên hướng dẫn góp ý và duyệt. Bước công việc này cần được hoàn thành trong thời gian 2 

tuần sau khi đã được giảng viên hướng dẫn duyệt đề cương sơ bộ. 

2.1.4. Viết bản thảo chuyên đề tốt nghiệp để gửi cho giảng viên góp ý lần cuối. Công 

việc này phải được hoàn thành trước khi hết hạn thực tập theo quy định ít nhất 20 ngày. 

2.1.5. Viết, in bản chuyên đề tốt nghiệp gửi đơn vị thực tập để nhận xét, ký tên, đóng 

dấu và sau đó sinh viên nộp bản này cho giảng viên hướng dẫn ký trước khi nộp về khoa. 

Chuyên đề tốt nghiệp ó dung lượng khoảng từ 50 đến 60 trang. 

2.2. Hình thức, nội dung chuyên đề tốt nghiệp 

Chuyên đề tốt nghiệp thường bao gồm các phần và được sắp xếp theo trình tự như sau: 

1. Trang bìa (trình bày theo phụ lục 1, màu vàng nhạt); 

2. Trang phụ bìa (trình bày theo phụ lục 2); 

3. Lời cam đoan (trình bày theo phụ lục 3); 

4. Lời cảm ơn; 

5. Nhận xét của đơn vị thực tập; 

6. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn; 

7. Mục lục (trình bày theo phụ lục 4); 

8. Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt (trình bày theo phụ lục 5); 

9. Danh mục các bảng biểu (trình bày theo phụ lục 6); 

10. Danh mục các sơ đồ (trình bày theo phụ lục 7); 
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11. Nội dung đề tài: Gồm Mở đầu, 3 chương và Kết luận. 

 Mở đầu 

- Tính cấp thiết của đề tài 

- Mục tiêu nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu 

- Kết cấu đề tài 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về … 

(Trình bày cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu) 

 Chương 2: Thực trạng về vấn đề nghiên cứu tại … 

2.1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập (Trình bày ngắn gọn) 

2.1.1. Lịch sử hình thành 

2.1.2. Quá trình phát triển 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức 

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị 

- Sơ đồ tổ chức 

- Chức năng tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 

2.1.4. Tình hình chung của đơn vị 

- Vốn 

- Cơ sở vật chất 

- Lao động 

- Tình hình sản xuất kinh doanh 

- …. 

2.2. Thực trạng và phân tích vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập (Đây là phần chính 

nên phải trình bày sâu, rộng, kỹ và thông tin ở thời gian gần hiện tại nhất) 

 Chương 3: Các giải pháp (hay một số biện pháp) và kiến nghị nhằm … tại … 

- Các giải pháp (hay các biện pháp). 

- Kiến nghị. 

 

(Tổng kết những giải pháp mà tác giả đề xuất và hiệu quả mang lại của nó) 
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12. Tài liệu tham khảo 

13. Phụ lục (Nếu có) 

2.3. Cách trình bày chuyên đề tốt nghiệp 

2.3.1. Chuyên đề tốt nghiệp phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, 

không tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, đồ thị, … 

2.3.2. Soạn thảo văn bản 

- Mục (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, mở đầu, chương 1, chương 2, chương 3, kết luận, 12, 13) 

trong mục 2.2. (Hình thức, nội dung chuyên đề tốt nghiệp) ở trên phải đầu trang mới, Font 

Times New Roman, bold, cỡ chữ 16. 

- Phần còn lại, sử dụng Font Times New Roman, cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Winword 

hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa 

các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. 

Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày 

theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo 

cách này. 

- In trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm). 

2.3.3. Tiểu mục 

Các tiểu mục được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với 

số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 3.1.2.1. chỉ chương 3, mục 1 nhóm tiểu mục 2 tiểu mục 1). 

Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà 

không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. 

2.3.4. Bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, công thức 

Việc đánh số bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, công thức phải gắn với số chương; ví dụ: Hình 

2.1 có nghĩa là hình thứ 1 trong chương 2. Mọi bảng biểu, sơ đồ, đồ thị lấy từ các nguồn khác 

phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ GD-ĐT 2011”. Nguồn được trích dẫn phải được 

liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, 

đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. 

2.3.5. Viết tắt 

Không lạm dụng việc viết tắt. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng 

nhiều lần. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít 
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xuất hiện. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức, ... thì được viết tắt sau lần 

viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu có nhiều chữ viết tắt thì phải có 

bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu chuyên đề tốt nghiệp. Viết 

tắt các thuật ngữ và cụm từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế. 

2.3.6. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo 

Việc trích dẫn phải theo số thứ tự của tài liệu ở Danh mục tài liệu tham khảo và được đặt 

trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [16, tr.314-315]. Đối với phần được trích dẫn 

từ nhiều tài liệu khác nhau, số của các tài liệu đó được đặt trong cùng một ngoặc vuông, theo 

thứ tự tăng dần, ví dụ [5, 21, 49]. Đối với các tài liệu liên tiếp, dùng gạch nối giữa các số thứ tự 

của tài liệu trích dẫn, ví dụ [7-11]. 

2.3.7. Cách sắp xếp tài liệu tham khảo 

- Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, ...). Các tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng 

Trung Quốc, Nhật, ... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần 

dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). 

- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước: 

Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. Tác giả là người Việt Nam: xếp 

thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, 

không đảo tên lên truớc họ. Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của 

tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo xếp vào vần B, ... 

- Tài liệu tham khảo là sách, khóa luận, luận văn, luận án, báo cáo, … phải ghi đầy đủ 

các thông tin sau: 

 

 

 tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). 

 

 

- Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách, ... ghi đầy đủ các 

thông tin sau: 
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u phẩy cuối 

tên). 

 tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). 

 

 

- các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc). 

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên 

trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo 

được rõ ràng và dễ theo dõi. 

- Tài liệu khai thác trực tuyến (trên mạng): Phần nguồn gốc tài liệu phải ghi đường dẫn 

tới tận địa chỉ của văn bản trích dẫn (tên tệp có phần mở rộng là .html, hoặc .doc, hoặc .pdf) và 

ngày tháng năm khai thác tài liệu. 

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

3.1. Đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết phải có ngày tháng năm và chữ ký của sinh viên 

ở trang cuối; đánh vi tính, in hoặc photo một mặt giấy A4 và trình bày theo quy định ghi trong 

mục 2.3.2. (soạn thảo văn bản). 

3.2. Kết thúc thời gian thực tập tại đơn vị; mỗi sinh viên nộp cho giảng viên hướng dẫn 

một cuốn chuyên đề tốt nghiệp đã được đóng bìa, in hoặc photo một mặt giấy A4; có nhận 

xét, chữ ký của người đại diện đơn vị, đóng dấu đỏ của đơn vị mà sinh viên đến thực tập. 

3.3. Điểm học phần thực tập: Được đánh giá theo thang điểm 10, cụ thể gồm: 

- Quá trình thực tập: 3 điểm. 

- Chuyên đề tốt nghiệp: 7 điểm. Trong đó: 

 Nội dung chuyên đề: 5 điểm 

 

 

 

 

 xuất và kết luận có tính thuyết phục. 

 Hình thức trình bày: 2 điểm 
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3.4. Những sinh viên được chọn làm khóa luận tốt nghiệp thì việc trình bày khóa luận 

tốt nghiệp về cơ bản cũng thực hiện theo quy định như trên. 

 
 



Hỗ trợ viết BCTT, Khoá luận,...Công nghệ Hoá Học, Tài chính ngân  hàng, QTKD, Kế toán,  

Anh văn thương mại,… 

Hỗ trợ dấu xác nhận công ty_____________LH sdt/Zalo: 0909 23 26 20 

10 

 

 
   UBND TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

 
 
 
 
 
 

ĐỀ TÀI 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI 

NGÂN HÀNG SACOMBANK 
 
 
 
 
 
 

 

NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

BẬC: ĐẠI HỌC 

HÌNH THỨC: CHÍNH QUY 
 
 
 
 

 

SINH VIÊN THỰC HIỆN: ……… 

LỚP: … 

KHÓA HỌC: 2012-2016 

GVHD: Ths. ……… 

 

Phụ lục 1 



Hỗ trợ viết BCTT, Khoá luận,...Công nghệ Hoá Học, Tài chính ngân  hàng, QTKD, Kế toán,  

Anh văn thương mại,… 

Hỗ trợ dấu xác nhận công ty_____________LH sdt/Zalo: 0909 23 26 20 

11 

 

 
 

                                                    TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG … NĂM 2016 



Hỗ trợ viết BCTT, Khoá luận,...Công nghệ Hoá Học, Tài chính ngân  hàng, QTKD, Kế toán,  

Anh văn thương mại,… 

Hỗ trợ dấu xác nhận công ty_____________LH sdt/Zalo: 0909 23 26 20 

12 

 

 
 

LỜI CAM ĐOAN 

 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả 
nghiên cứu là trung thực. 

 

                                                              Ngày … tháng …năm… 

                                                               Tác giả chuyên đề tốt nghiệp 
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