cQNGHOAXAHQIcHUNGH1AVITNAM
BQ CONG THU'CNG
TR1XONGftJ HQC LONG NGHIPHANQI
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
Ha Nói, ngây 02 tháng I2nãm 2021
S: 277 /KH-DHCN
KE 1IO3CH
To chtIc thirc tp doanh nghip ngoài tru'ô'ng cho
sinh viên Di hc khóa 13 Va CáC khóa dfl diêu kiin dãng k9 thirc tp
Can cir vào tin d, k hoach dâo tao t1r ngày 18/11/2021;
Can cü Quy& djnh s 1488/QD-DHCN cüa Hiu trnâng twang Dai h9c
Cong nghip Ha Ni ngày 28/11/20 17 ban hãnh Quy djnh v vic quãn 1 sinh
viên thirc tip, trâi nghim ngoái trithng;
I. MJJC DICH, YEU CAU
Thrc tp doanh nghip nhm nâng cao k näng ngh nghip cho sinh viên, g.n
1,2 thuyt vói thirc hânh, thirc, tác phong cong nghip, khã näng thIch irng trong
mOi trithng lam vic.
Thông qua thrc tp t nghip sinh viên së có Ca hi tim kim vic lam sau
khi t& nghip ra truang.
II. NQI DUNG
1. Dii tu'qng: Sinh viên (SV) trinh d Dai hçc (DH) khóa 13 vâ các khóa
dü diu kin däng k thirc tip.
2. Thôi gian, dja diem:
a. Thô'i gian thyc tp tr: 10/01/2022 den 05/03/2022.
- DM vai chuang trInh dào tao theo mô hInh CDIO.
b. Thôi gian thrc tp tü: 10/01/2022 dn 19/03/2022.
- DM vi chiiang trinh dáo tao khOng theo mô hInh CDIO
- Dja diem: Tai các to chirc, doanh nghip.
III. TRIEN KHAI THVC HIIN
1. Trung tam Hqp tác doanh nghip
- PhM hçp vOi các dan v lien h doanh nghip tiêp nhn SV thc tip.
- Phi hcip vai các dan vj lien quan dê to chüc triên khai và giám sat qua
trInh thrc thrc tp doanh nghip, kháo sat cüa SV.
- Lp quyt dnh cir sinh viên di thirc tap, Hçip dng thirc tp (nu co) và
trin khai dn các dan vj lien quan.
- Tng hçp và báo cáo Hiu tru&ng kt qua thirc hin.
2. Các Khoa/ Trung tam dào to Co sv trInh d DH khóa 13 và các khOa
dü diêu kiin clang k)' thirc tip.

- Tnthng dcin vj triên khai thông báo tâi toàn b giãng viên, giáo viên và
SVbitdhhirchin.
- Lien h, tim kim các doanh nghip tip nhn SV thrc tp t& nghip.
- Truy cp h thng Di hçc din tr https://dhcnhn.vnl chn "Hçrp tác
doanh nghip" chçn "Thông tin thirc tp" và lam theo hu'àng dán kern theo.
- Giãng viên hurng dn thirc ttp doanh nghip, chuyên viên lam cong tác
chü nhim dOn d&, hiiOng dn SV däng k thirc tp doanh nghip trên h th6ng
di hçc din tCr: https://sv.dhcnhn.vn mvc "Thc tp tM nghip".
- T chirc phãn cong giãng viên hithng dn thirc tip, thông báo cho sinh viên
bitt giãng vién hithng dn thirc tp d sinh vién chU dng ding k giãng viên huing
dn trên h thng.
- Phân cong giãng viên hung dn thirc tp t& nghip 1y phMu trâ 1i khâo sat
cüa doanh nghip dam bão dung tin d (mu phiu dInh kern) theo 2 each sau:
+ Cách 1: Giri ding link cho doanh nghip khão sat trirc tip.
+ Cách 2: G9i diên 1y kin doanh nghip d lam kháo sat v&i doanh nghip.
- Phi hqp vâi Trung tam Hqp tác doanh nghip, Trung tam Dam bâo chit
hrcing d kim soát, thng kê SV, doanh nghip trâ ku khão sat.
- H thng Dai h9c din tr https://dhcnhn.vnl s drng tip nhn sv däng k
thirc tp tru&c ngày 04/01/2022. Khão sat sê dóng trijOc ngày 31/03/2022.
- T chic thirc tap, quãn 1 qua trInh thirc tp cüa sinh viên theo quy djnh
cüa Nhà tnthng.
Lwu : SV thzrc t2p tgi doanh nghip phái tuán thz nghiêm tic các yêu ccu
phông chdng djch bçnh cia dja phucrng và doanh nghip, can cz' trên tlnh hInh
djch bçnh giáng viên huóng dcin chü d5ng kkm tra, giárn sat, thông tin SV thyv
tap, báo cáo tlnh hlnh SV thirc tçp v&i tru'óiig khoa, thu'&ng trtc ban chi dgo
phông chng COVID cia nhà tru'ông.
Do ánh hut3ng cüa dich COVID d M trç SV lam don xin xác nhan thrc t,
SV có the2 th dyng don xin thyc tçp (Mdu s 1) tái v trên h tMng theo hu'óng din
hogc rncu don cu khi doanh nghipyeu cdu xác nhn tic nhà trwdng (Mu sá 2).
3. Phông Ti chfrc hành chInh
Thông báo cho bão v d các Cong ty b trI xe vào don, trã SV thirc t.p
theo K ho.ch.
4.Phông Dào to
Phi hçup vói các Khoa, Trung tam Hqp tác doanh nghip diu chinh th?ui
gian thirc tp doanh nghip cho sinh viên theo d nghj cüa các khoa.
5.Trung tam Dam bao chat hrçvng

- CCr ngirèi trirc, h trçY, dam bão h thng khão sat trçrc tuyn ti website
http://dhcnhn.vn hot dng tot trong thai gian SV thirc tQtp, khão sat.
- Phi hqp vOi Trung tam Hçip tác doanh nghip d tng hçip kt qua trã Rn
yà trIch xut dir lieu
báo cáo.
- Lixu trü dQ 1iu khâo sat gc cüa SV, doanh nghip.
lap

6. Phong Tai chinh — Ke toan
Thanh quyt toán cho các dan vj, Ca nhân theo d nghj duçic Hiu truông
phê duyt.
'I

7. Sinh viên
- SV chü dng däng k)' thirc tp t& nghip trên h thng di h9c din tü:
https://sv.dhcnhn.vn mic "Thirc tp t& nghip"
- Lien h vài Khoa d thirc hin k hoch thirc tp diiing yêu cu và darn
bão cht hrqng.
- K& thüc dçit thirc tp 100% SV tham gia khão sat thrc tp doanh nghip
trên h thng Di h9c din tü.
- Can cir tInh hInh djch bnh SV báo cáo kt qua, tin d thirc tp vâi giãng
viên huó'ng dn qua Email, Din thoti... SV b.t buc phãi khai báo y t trên üng
dicing PC-COVID hoc Wedsite: https://tokhaiyte.vn, thirc hin nghiêm tue
khuyn cáo "5K" cüa B Y t, tuân thu ni quy, quy dnh phông chng djch bnh
tai nai thirc
No'in/:?iiz:
- Giám hiu dé chi dao;
- Các dan vj có lien quan;
- Lixu VT, HTDN.
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BO CONG THIJONG
TRUNG DI HQC CONG NGHIP HA NQI

CQNG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hinh phüc
Ha N5i, ngày ... tháng ... nam

DO'N XIN THU'C TJP TAT DOANH NGHIEP
KInh gü'i: Tru'ô'ng Dii hçc Cong nghip I-Ia Ni
Côngty

-Têntôi 1à
-Mâsinhviêw
- Ngày sinh
-SinhviénRrp-khóa
- Tring
Hin nay tôi dang mun tim hiu, hQc tap, nghiên ciru v linh vijc

Ducic bi& cong ty
, dja
chi:
danghot
dng san xutt, kinh doanh 11th c ma tôi dang quan tam.
Trong th&i gian tr
. dn
tôi di thçrc tp
ti doanh nghip theo k hotch cUa nhã trwYng. Vri nguyen vçng duçxc the tp ti cong
. KInh mong qu cOng ty
ty
và Nhà trtr&ng chp thu.n.
Tôi xin earn k& chip hành mçi ni quy, quy djnh eüa cOng ty, Nhà trixOng.
Tôi xin chân thành cam an!
KHOA!TT
Thông tin sinh viên
KhoaJTT... d xac nhn
dng cho sinh viên thirc
tp tti doanh nghip

NGIfI LAM DON

Phlin xác nhn cüa doanh nghip dn thic tp
Ten Cong ty
Dja chP
Ngu?i lien h, chCrc vw
SDT lien h
Emai1
Dng tip nhan sinh viên
dn

vào thire tp tr th&i gian
và di.rçc phân thirc tp tai b phn

Trong qua trmnh sinh vien thirc tap, cong ty dam bâo các diu kin an toàn lao dng,
b trI dung vj trI dirçc cong ty xác nhn thirc tip, tuân thU các quy djnh cUa Pháp 1ut
hin hành, ch d quyn 1çi cho sinh viên thrc tip..
ngày

tháng

näm

BO CONG THIJONG
TRUOG DiJ HQC CONG NGHIEP HA NQI

CONG HOA xA HO! CHU NGHA \TIT NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phüc
Ha No!, ngày ... tháng ... näm

DO'N XIN THçC TiP TiJ DOANH NGHIP
KInh gui: Tru*ng Di hçc Cong nghip Ha Ni
Cong ty
-Téntôi1à
- Ma sinh viên
- Ngay sinh
- Sinh viên lap - khóa
- Tru&ng
Hin nay tôi dang mun tIm hiu, h9c tip. nghiên cUu v lTnh virc

Dtrçe bi& cong ty
, dja
chi:
. dang hoat
dng san xuAt, kinh doanh lTnh vrc ma tôi dang quan tam.
Trong thii gian tir
. dn
tôi di thirc tap
ti doanh nghip theo k hoch cüa nhà trtr?ng. Vâi nguyen vçng duçc thirc tp ti cong
ty
KInh mong qu cong ty
vã Nhã trumg chip thuan.
Tôi xin cam kt chAp hành mQi ni quy, quy djnh cUa cong ty, Nhà trixmg.
Tôi xin chân thành cam Gn!
TL. HIETJ TRIJNG
TP. CONG TAC SINH VIEN

Trn Ngyc Khänh

KHOA/TT

NGIf1I LAM DON

Phãn xác nhan cüa doanh nghip dn thtrc tp
- TênCongty
Dja chi
Ngui lien h, chi'rc vu
- SDT lien h
Email
Dng

tiCp nhin sinh viên
dn

vào thrc tp tr thOri gian
vã duçc phân thirc tp ti b phn

Trong qua trInh sinh viên thirc tip, cong ty dam bão các diëu kin an toãn lao dng,
b tn dung v trI duc cOng ty xac nhan thrc tap, tuân thu các quy djnh cUa Pháp luat
hin hanh, ch dO quyn 1i cho sinh viên thirc tap..
ngày

tháng

näm

Dgi hQc Cong nghip Ha Nt5j
Dja chi: phuà'ng Minh Khai, qun Bc Tir Liêm, Ha Ni
Website: www.haui.edu.vn

ChInh th(rc sü dung
So tham chiêu
Ngeri phii trách

DT: 04 3765 5391 / Fax: 043765 5261

Phiêu khão sat sinh viên ye chirong trInh thrc tp tt nghip 2021
cila Trtr?rng Di h9c Cong nghip Ha Ni
Nh&m cãi thin cong tác t chCrc, quãn l và nâng cao chit 1trcng chuang trinh thirc tp cüa
Trt.rng Dai hçc Cong nghip Ha NQi d cung cp cho sinh viên (SV) chtrong trinh thirc tp hthi Ich,
giüp SV sau khi t& nghip có th thIch frng nhanh nht yu cu scr ding lao dng cCia cac doanh nghip,
d nghj các Anh/ Chj dc k ni dung bang hôi và cho ' kin v cac ni dung duOi day.

I. Thông tin cá nhân
1.1 Msinhviën:
1.2 Hp và tOn:

1.4 Ngày sinh:

1NO

1 Nam

1 .3 Gii tInh:
/

/

1.5 H khu thuOng trci (Phung/Xa, Qun/Huyn, Tinh/TP):
1.6 Trinh d dào tao: LI Dai hpc
1.7 Khóa:

LI Cao ding ngh

LI Cao ding

Nganh/ngh:

Lap:
Email:

1.8 S di dng:
1.9 S CMND/ the cAn cuàc:
II. Thông tin v chwo'ng trInh thrc tp

2.1 Thôi gian thrc tip: Tr (ngày/tháng/nam)........./.....Dn (ngáy/tháng/narn)
2.2 Giáo viOn phi trách thirc ttp
2.3 Hinh th(rc thirc tap 'chon theo danh sách):
LI Tr1iOnh
LI Theo phán cong cia nhà tru?ing
III. Thông tin v don vi dn thiyc tp
Anhl Chj thi,rc tp ti dâu?
[1 Tai tnr?Yng DHCNHN
LI Tai ccr quan! doanh nghip ben ngoài
('Nu thirc tap tgi trzt&ng thI ira l&i tiê'p cáu 3.1; Thyv tap 4z1 doanh nghip Ira i&i tui câu3.2 dIn 3.4)
3.1 VI sao Anh/Ch thyc tp tai trirrng?
LI Không liOn h duçe doanh nghip dn thrc tp
LI Theo phân cong cüa KhoalTrung tam
3.2 Khu virc Anh/ Chi (tang thirc tp
LI Nhà nuàc

LI Tu nhân

LI CO yu t nuâc ngoài

- Nu thrc tp tai DN/th chCrc có yu t nv&c ngoâi, vui lông lam rO dcm vj do thuOc nuàc nào:

1 NMt Ban
I Các niro'c EU

Dãi Loan

= Trung Quc

Li Han Quc

I Khác

Các nisóc ASEAN I Hoa KS'

3.3 Thông tin cüa t chfrc Anh/Chj dang thic tip:
- Ten DN/tô chrc:
- Dja chi: QunIHuyn:

Tinh/ TP:

- Din thoi:

Website:

- HQ ten can bO ph trách tai don VI:
- Ch(rc danh:
- B phan! Phong ban:
-Diding:
-E-mail:
3.4 Linh vic hot dng cüa t ch(rc Anh/Chj dang thic tp:
1}Tài chInh, ngân hang va bão him
Li Hoat dng bAt dng san

Nông, Lam, Ngr nghip
S Khai khoáng
Chbin,c!itao
Li San xuât
1 Xây d,rng
Li Thirong mai
Li SCra chUa, bâo throng
[1 Vn tãi, Logistic
Li Djch vii hru trü và an uông
LI Thông till Va Truyn thông
LI Khác

I Hoat dng chuyên môn, khoa h9c cong ngh
Li Hành chinh và djch vi h trq
LI Giáo duc và dào tao
Li Y t và hoat dng trq giiip xa hi
Li Ngh thut, vui chi và Giái trI
Li Cap mxâc, chat thai, thoát nirâc
LI Nhiên iiu, din, nuàc nóng, hoi nrnrc và
diêu hôa khong kill

IV. Dánh giá v chirong trinh thiyc tp tai don vj
1: Khóng hal lông (Kern,), 2: Tgm ha! lông (TB), 3: Khá kài lông (Kh4),4: Hài lông (Táz), 5: Rdt ha!
lông (R& toAt).
STT
1
2

1
Ni dung và k hoach thirc tp dirc ph bin rO rang
Ni dung tic tp phtli hçp vâi ngành, ngh dào tao va kin
thCrc dã &rcrc trang bj tai trix&ig.

3

B6 Ich, gn vd'i 1in thrc tin

4

Huâng tài vic hoàn thin cac k5' nAng lao dng.
T chirc hoat dung thrc tp theo k hoach, có ngithi hiràng dn
giãi dáp, dánh giá k& qua thiràng xuyên

6

Müc d dánh giá

Nôi dung

Dircrc ph6 bin các quy djnh, quy trinh san xuAt, an toàn lao
dng và duçc dâo tao v 5S

7

Di.rqc tham gia vào qua trInh san xuAt

8

Dtrcrc dài th9 ch ó, an Ca, tin trcr cAp di lai hay trçr cAp khác

9

'I' kin phãn hi caa sinh viên dtrçrc lành dao doanh nghip,

2

3

4

5

M(rc d dánh giá
Ni dung

STT

1

2

3

4

5

nhà trtring tip nhn va trâ 1ôi
10

Dxçic trang bi them kin thüc v& san xuât
Duqe phát trin k5 näng chuyên môn, k57 nãng lao dng, và k
näng khác...
Drcc phát trin các k nAng mm cAn thit (giao tiAp, trinh

12

bay, tt chrc, quãn 1', lam vic nhóm...)

13

Rèn luyn phAm chAt cá nhân, ' thi'rc k' 1ut.

14

Car hi có viêc lam
MCrc di áp di,ing kin thrc dã hçc trong trumg cti vâi chrcing

15
16

trinh thirc tp
M(rc d hal lông v chuong trinh thi,rc tp

* Ghi chü: S Vth1cc tap tii tru&ng khôngphái Ira lãi cau 6, 7, 8.

Xiii hdy dwa ra bat kj d xuat nào dl cái tiln chu'ong trinh thrc tap:

Cam on Anh/Chj dã trã lôi!
Thông tin sê dirçc bão mt và sü ding vào myc dIch cãi tin chirong trInh thyc tp cüa DHCNIIN

BQ CONG TH1fCNG
TRISONG DI HQC CONG NGHIP HA NO!

PHIEU LAY ' MEN
TO CH1fCIDOANH NGHIP

Nhttm miic dIch nâng cao chit krcing dào tao, dáp 1rng thu cu cüa ng1xii hpc và
thu cu cüa x hi, Tru&ng Dti hçc Cong nghip Ha Ni rt mong nhan duçic kin
gop cüa Qu t chcrc/doanh nghip v chi.ro'ng trInh thirc tap, vic ph& hcip, t chirc
sinh viên thirc tap và dánh giá v ciru sinh viên cUa Nhà tnrmg. Chüng tôi cam kt
nh&ng thông tin cá nhân, ' kin trong phiu nay së duçic gift bI mat và chi si'r diing cho
miic dIch cãi tin cht.rcrng trinh dào tao cUa Nhà tnrng.
Xiii chân than!, cam on j kiln dóng gop cüa Quj5 to cl,iec/doanl, nghzip!
Phn I. Thông tin v Don v/ cá nhân cung cap thông tin
. MST
1.Ten t chirc/doath nghip:
2. Ngành (ngh), 11th vIc hoat dng:
3. Tng s can bO, nhân viên
Chirc vi:
4. Ten ng1IYi cung cp thông tin:
Email:
5. Din thoai:
Phn II. Dánh giá v chtroiig trinh thrc tp.
(1): RAt kém,T, (2): Kern, (3): Trung bInh, (4): Khá, (5): RAt t6t, GiOi
Quj t chc/doanh nghip vui lông cho kiln bdng cách dánh du "X" vao o
thIch hQp.
STT

Ni dung
1

Myc tiêu, ni dung cüa cliwo'ng trinh th,rc tp
Phü hcrp v&i linh vtc hoçit dç3ng cüa Td chc/Doanh
nghip
2
Sat vó'i thirc tiên
Hoàn thin nãng lrc cia sinh viên
3
Hoyt d3ng 1/i rc hip
1
Dat hiu qua, hUu Ich
Sinh viên tuân thu các quy djnh (quy trinh san xuAt, an
2
toàn lao dng,...) cüa to chjrc/doath nghiep
Sinh viên dicçrc trái nghip, van dyng kiên thz'c dào tgo
vào qua trinh san xuât ca Doanh nghip
Sinh viên duçic hixàng dan, nhäc nhâ thi.i?mg xuyên va
dixçic dánh giá tong k&
Ti chác và quOn lfl hoyt d3ng 1hrc 1p
Thtthng xuyen có sr lien h giffa Nhà trwàng vái To
1
chi'c/Doanh nghip trong qua trinh thec tp
Co sir phi hcip, th chfrc thc hin k hoach gfta các bOn
2
Hot dng tham quan thirc tp khoa h9c, linh hoat, mm dêo
3
1

Muc d dänh giã
2
3
4 5

'kinkhác

Phn III. Dánh giá clyu sinh vie ii clang lAm vic tLi doanh nghip (nlie có).
1. Trong s can b cong nhân viên hin dang lam vic ti Qu th chirc/doanh nghip,
so krçng ngui tot nghip Dai h9c Cong nghip Ha Ni lam vic trong linh
là: (Vui lông ghi so vd:12)
virc
2. Qu vj vui lông dánh giá ciru sinh viên Di h9c Cong nghip Ha Ni dang lam
vic ti to chirc/doanh nghip theo các tiêu chI sau day:
(1): Rat kérn,T (khong dáp t'ng dirctc yeu cáu Cong vic,)
(2): Kern (phái dào tgo lçi hoc dào tgo bO sung it nhát 6 tháng)
(3): Trung bInh (dáp i'rngyêu cáu cOng viçc nhwigphái dào tgo them)
(4): Khá (dáp i'rng ngayyêu cáu cOng vic)
(5): Rat tot, GiOi (dap ng tOt yêu cdu cOng viçc,)
STT

Ni dung

1

Kin thirc chuyên ngành

2

K nang chuyn mon ngh nghip

3

Khà nang sr ding ngoai ngü trong cOng vic

4

K5 näng tin hçc và sir dtng may vi tInh

5

' thrc chp hành ni quy, quy djnh, k' lut lao dng
Ph,m chit cá nhân (chäm chi, kiên trI, tr tin, linh hot,
nhit tinh, trách nhirn, tinh than hoc hói...)
Khã nang giao tip, truyn dt thông tin và xây drng
môi quan h trong tp the
K5 näng lam vic (lap k hoch, th chirc cOng vice,
lam vic nhOrn, khã näng lam vic dc lip....)
K5 nàng lnh dto vA quàn l nhóm
Triu vQng phát trié'n nãng licc nghJ nghip trong
tu'crng lai

6

8
9
10

M(i'c d dánh giã
2345
1

Xin chdn thành cam cm nhü'ng kiln dóng gop cia Qu t clthc/doanh nghip!

/

