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 HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  TP. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2012 
 

 

 

HƢỚNG DẪN  

VỀ CẤU TRÚC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY   

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

 

 

1. Cấu trúc của báo cáo thực tập tốt nghiệp 

Báo cáo thực tập phải đƣợc trình bày rõ ràng, sạch sẽ, không đƣợc tẩy 

xóa, đƣợc trình bày theo thứ tự nhƣ sau: 

- Bìa ngoài (theo mẫu) 

-  Bìa trong (theo mẫu). 

-  Lời cám ơn (theo mẫu) 

-  Lời cam đoan (theo mẫu) 

-  Nhận xét của đơn vị thực tập (theo mẫu) 

- Nhận xét của GV hƣớng dẫn (theo mẫu). 

-  Mục lục (theo mẫu). 

-  Danh mục bảng, biểu 

- Danh mục các các hình vẽ, đồ thị  

- Danh mục chữ viết tắt 

-  Nội dung của khóa luận (theo hƣớng dẫn phần Bố cục) 

-  Tài liệu tham khảo. 

-  Phần phụ lục (nếu có). 

 

2. Nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp 

- Bố cục nội dung của báo cáo TTTN tùy theo từng đế tài, về cơ bản 

gồm 3 chƣơng (xem hƣớng dẫn viết đề cƣơng kế hoạch TTTN) 
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- Phần nội dung báo cáo thực tập tối thiểu là 20 trang, tối đa là 40 trang, 

không kể bảng, biểu, hình vẽ, đồ thị và phụ lục. 

 

3. Hình thức trình bày 

- Báo cáo TTTN đƣợc đánh máy và trình bày trên khổ giấy A4, in một 

mặt. 

- Font chữ: Times New Roman 

- Định lề trang giấy: 

  Top  : 3,5 cm  Bottom  : 3,0 cm 

  Left  : 3,5 cm  Right  : 2,0 cm 

  Header  : 2,0 cm  Footer  : 1,5 cm 

- Cỡ chữ (size): 13 (trừ các tiêu đề), chế độ dãn dòng (line spacing): 1,5 

lines.  

-  Các trang phải đƣợc trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, 

không đƣợc tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Bảng 

biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. 

- Đánh số trang ở chính giữa và phía dƣới mỗi trang, đánh từ 1 khi bắt 

đầu vào phần nội dung báo cáo (từ mở đầu), còn các phần trƣớc đó đánh số thứ 

tự trang theo i, ii, … 

-  Số chƣơng đánh bằng số ả rập (1, 2, 3…). Số mục, tiểu mục đánh 

bằng số ả rập (1, 2, 3…), tối đa 3 đến tiểu mục cấp 3. Tại mỗi nhóm tiểu mục 

phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có 

tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. Cụ thể về cỡ chữ kiểu trình bày nhƣ sau: 

Chƣơng 1:  TIÊU ĐỀ CẤP 1  (SIZE 14, chữ in hoa, in đậm) 

1.1. Tiêu đề cấp 2 (size 14, chữ in thƣờng, in đậm) 

1.1.1. Tiêu đề cấp 3 (size 13, chữ in thƣờng, in đậm) 

4. Qui ƣớc ghi tài liệu tham khảo trong báo cáo TTTN 

Chỉ liệt kê các tài liệu đã đƣợc ngƣời viết thực sự tham khảo để thực hiện 

báo cáo và đƣợc ghi theo thứ tự  abc với chuẩn là tên. Ví dụ: 



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

toán, Anh văn thƣơng mại,… 

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

 

3 

 

 Nếu là sách: Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi 

xuất bản, năm xuất bản. 

 Nếu là bài báo trong tạp chí hoặc tập san: Họ tên tác giả, tên bài báo 

(trong ngoặc kép), tên tạp chí (in nghiêng), năm xuất bản, số tạp chí. 

 Nếu là các báo cáo của đơn vị: Tên đơn vị ban hành, tên báo cáo 

(trong ngoặc kép), năm báo cáo. 

 

5. Phần phụ lục của báo cáo TTTN 

Phụ lục ghi các nội dung có liên quan đến báo cáo nhƣng  không tiện để ở 

trong phần nội dung do quá dài. Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải 

đƣợc phân biệt hoặc bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục 2, …) và có tên. 
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MẪU BÌA NGOÀI (bằng giấy cứng,  phía ngoài có giấy nhựa trong để bảo vệ) 

 

 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 

 

(Cỡ chữ 14) 

 

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
(Cỡ chữ 20) 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI 
(ghi tên đề tài, cỡ chữ 22) 

 

 

 

 

 

Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực hiện 

Th.S.NGUYỄN VĂN X                       NGUYỄN VĂN A 
     Mã số SV: ... 

                Lớp: ... 

(căn phải, cỡ chữ 13) 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh – 20… (cỡ chữ 14) 
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MẪU BÌA TRONG (bố cục nhƣ bìa ngoài nhƣng đƣợc in trên giấy trắng A4) 

 

 

 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 

 

(Cỡ chữ 14) 

 

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
(Cỡ chữ 20) 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI 
(ghi tên đề tài, cỡ chữ 22) 

 

 

 

 

 

Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực hiện 

Th.S.NGUYỄN VĂN X                       NGUYỄN VĂN A 
     Mã số SV: ... 

                Lớp: ... 

(căn phải, cỡ chữ 13) 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh – 20… (cỡ chữ 14) 
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LỜI CẢM ƠN 

 

 

 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 
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Lƣu ý: Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên dành cho những 

ngƣời thực sự giúp đỡ việc hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp, do đó không nên 

liệt kê ra quá nhiều ngƣời, làm mất ý nghĩa của lời cảm ơn. 
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LỜI CAM ĐOAN 

 

 

 

 Tôi cam đoan rằng báo cáo thực tập này là do chính tôi thực hiện, các số 

liệu thu thập và kết quả phân tích trong báo cáo là trung thực. các dữ liệu lấy từ 

nguồn khác đều đƣợc trích dẫn nguồn đầy đủ. 

 

 

 Ngày …. tháng …. năm … 

 Sinh viên thực hiện 

 (ký và ghi họ tên) 
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NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 

 

 

 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 Ngày …. tháng …. năm … 

 Thủ trƣởng đơn vị 

 (ký tên và đóng dấu) 
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NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN 

 

 

 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

 

 

 

 Ngày …. tháng …. năm … 

 Giáo viên hƣớng dẫn 

 (ký và ghi họ tên) 
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MẪU MỤC LỤC 

 

 

Mục lục rất quan trọng, giúp cho ngƣời đọc thấy đƣợc kết cấu của báo 

cáo cáo, đồng thời có thể tìm nhanh những phần mà ngƣời đọc quan tâm.  

Sinh viên nên sử dụng chức năng styles để định dạng các mục, tiểu 

mục… sau đó sử dụng chức năng Insert + Index anh Tables + Table of 

Contents đối với phần mềm MS-Word 2003-2007 hay Referance/Trable of 

contents/Insert table content đối với phần mềm MS-Word 2010 để tạo bảng 

mục lục và danh mục này. 

 

Trong báo cáo nên sắp xếp mục lục ngắn gọn, theo sơ đồ hình cây và 

tối đa là đến tiểu mục cấp 3 theo mẫu sau: 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

 Trang 

 Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt i 

 Danh mục các bảng  

 Danh mục các hình vẽ, đồ thị  

 MỞ ĐẦU 1 

 CHƢƠNG 1: ….. 

 1.1. 

 1.1.1. 

 1.1… 

 1…. 

 CHƢƠNG 2: ….. 

 2.1. 

 ….. 

 CHƢƠNG 3: ….. 

 3.1. 

 

 KẾT LUẬN  

 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 PHỤ LỤC 


