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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số:  23/KH-QT-KD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Thực tập nghề nghiệp Cao đẳng - Quản trị kinh doanh khóa 14 

 

I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP 

Sinh viên tiếp xúc với thực tế sản xuất kinh doanh, từng bước làm quen với phương  

pháp quản lý, tổ chức điều hành trong các đơn vị kinh tế cơ sở. 

Vận dụng những kiến thức, lý luận đã học tập, nhận xét, phân tích đánh giá các hiện 

tượng kinh tế, đối chiếu phần lý thuyết đã học với thực tế sản xuất kinh doanh để nâng cao 

trình độ kiến thức, nắm vững lý luận cơ bản trên cơ sở đó tiến tới có thể làm được và làm tốt 

công tác nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng về tổ chức điều hành một đơn vị. 

Tạo điều kiện cho sinh viên học hỏi thêm các kinh nghiệm quản lý kinh tế khác trong 

quá trình thực tập. 

II. YÊU CẦU THỰC TẬP 

1. Đối với sinh viên 

a) Thực hiện thực tập nghề nghiệp tại 2 địa điểm: 

- Thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp, cần lưu ý: 

 Sinh viên sẽ đi tự túc theo đợt đến doanh nghiệp (1 trong 7 đợt) và có mặt đúng giờ. 

 Danh sách phân công xem trong file excel đính kèm. 

 Liên hệ giảng viên phụ trách theo đợt trong trường hợp có vướng mắc. 

 Địa điểm: Phòng Hội trường, Tòa nhà MISA, Công viên Phần mềm Quang Trung, 

Số 49 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM. 

- Thực tập nghề nghiệp tại trường, cần lưu ý: 

 Sinh viên sẽ tập trung đầy đủ (Cả 4 đợt từ 8 đến 11) tại Cơ sở Trần Văn Trà, 

Phường Tân Phú, Quận 7 và có mặt đúng giờ. 

 Danh sách phân công xem trong file excel đính kèm. 

 Liên hệ giảng viên hướng dẫn tại HCE theo đợt trong trường hợp có vướng mắc. 
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 Địa điểm: Phòng học Trường Cao đẳng Kinh Tế Tp.HCM, Số 15 Trần văn Trà, 

Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM. 

b) Qua việc tham quan thực tế tại doanh nghiệp và tiếp nhận các thông tin chia sẻ từ 

đại diện doanh nghiệp, sinh viên cần: 

- Chủ động trải nghiệm nghề nghiệp thực tế tại Doanh nghiệp phù hợp với 

ngành/chuyên ngành được đào tạo; 

- Tận dụng cơ hội cập nhật và bổ sung các kiến thức thực tế được vận dụng tại doanh 

nghiệp; 

- Củng cố định hướng nghề nghiệp của bản thân. 

2. Đối với giảng viên hướng dẫn 

a) Hướng dẫn sinh viên tham quan thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp (xem danh 

sách phân công sau đây ở mục III. Nội dung và địa điểm thực tập), chi tiết như sau: 

- Hướng dẫn các lưu ý khi sinh viên thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp. 

- Điểm danh và quản lý sinh viên trong quá trình tham quan tại doanh nghiệp. 

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

thực tập; Kiểm soát quá trình thực tập nghề nghiệp của sinh viên; gặp và trao đổi với sinh 

viên để giúp họ thực hiện bài kiểm tra và báo cáo thực tập nghề nghiệp. (xem danh sách 

phân công trong file excel đính kèm). 

c) Việc ra đề kiểm tra (trắc nghiệm), chấm bài kiểm tra và chấm báo cáo thực tập nghề 

nghiệp chi tiết như sau: 

- Ra đề kiểm tra: Hạn chót: trước ngày 30/05/2020 nộp về Tổ trưởng Tổ Quản trị. 

 Thầy Trần Kim Đính ra đề kiểm tra (20 câu trắc nghiệm) nội dung liên quan đến 

quản trị sản xuất . 

 Cô Huỳnh Thị Quỳnh Tuyên ra đề kiểm tra (20 câu trắc nghiệm) nội dung liên quan 

đến quản trị tài chính. 

 Cô Lê Thị Ngọc Trâm ra đề kiểm tra (20 câu trắc nghiệm) nội dung liên quan đến 

quản trị nguồn nhân lực. 

 Thầy Nguyễn Ngọc Đức ra đề kiểm tra (20 câu trắc nghiệm) đến quản trị chất 

lượng. 

 Cô Nguyễn Ngọc Thuận ra đề kiểm tra (20 câu trắc nghiệm) đến quản trị 

Marketing. 
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- Chấm bài kiểm tra và báo cáo thực tập nghề nghiệp: Thầy/cô được phân công hướng 

dẫn nhóm sinh viên nào sẽ trực tiếp chấm bài của nhóm sinh viên đó (Xem danh sách phân 

công trong file excel đính kèm). 

III. NỘI DUNG VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP 

STT THỜI GIAN NHÓM GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỊA ĐIỂM 

Giai đoạn 1: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI DOANH NGHIỆP 

(Sinh viên phải tham gia kiến tập tại doanh nghiệp theo 1 trong 7 đợt sau đây) 

1 

Đợt 1: 9h30’, 

sáng thứ sáu ngày 

22/05/2020 

1, 2, 3 

- Thầy Huỳnh Hồ Đa Thiện 

(ĐT: 0914.025.399) 

- Thầy Nguyễn Vĩnh Phước 

(ĐT: 0353.580.448) 

Phòng  

Hội trường,  

Tòa nhà MISA,  

Công viên 

 Phần mềm 

Quang Trung,  

49 Tô Ký, 

Phường 

Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12,  

TP. HCM 

(Ms. Dương,  

ĐT: 

0988.967.171) 

2 

Đợt 2: 14h30’, 

chiều thứ sáu 

ngày 22/05/2020 

4, 5, 6 

- Thầy Nguyễn Duy Thành 

(ĐT: 0909.177.344) 

- Cô Trần Ngọc Phương Uyên 

(ĐT: 0774.994.236) 

3 

Đợt 3: 9h30’, 

sáng thứ bảy 

ngày 23 /05/2020 

7, 8, 9 

- Cô Hoàng Tú Uyên 

(ĐT: 0972.753.907) 

- Thầy Nguyễn Duy Thành 

(ĐT: 0909.177.344) 

4 

Đợt 4: 9h30’, 

sáng thứ bảy 

ngày 30/05/2020 

10, 11, 12 

- Cô Nguyễn Thị Kim Ngân 

(ĐT: 0903.865.556) 

- Thầy Nguyễn Duy Thành 

(ĐT: 0909.177.344) 

5 

Đợt 5: 14h30’, 

chiều thứ bảy 

ngày 30/05/2020 

13, 14, 15 

và 1 số 

SV chưa 

tham gia 

thuộc  

- Thầy Lê Đức Thọ 

(ĐT: 0909.696.947) 

- Cô Hoàng Tú Uyên 

(ĐT: 0972.753.907) 
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nhóm từ 1 

đến 12 

chưa thực 

hiện. 

6 

Đợt 6: 9h30’, 

sáng thứ sáu ngày 

12/06/2020 

16, 17, 18 

- Thầy Lê Đức Thọ 

(ĐT: 0909.696.947) 

- Thầy Nguyễn Vĩnh Phước 

(ĐT: 0353.580.448) 

7 

Đợt 7: 14h30’, 

chiều thứ sáu 

ngày 12/06/2020 

 

19, 20, 21 

và 1 số 

SV chưa 

tham gia 

thuộc 

nhóm từ 1 

đến 18 

chưa thực 

hiện. 

 

 

- Cô Trần Ngọc Phương Uyên 

(ĐT: 0774.994.236) 

- Thầy Nguyễn Duy Thành 

(ĐT: 0909.177.344) 

STT THỜI GIAN NHÓM GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỊA ĐIỂM 

Giai đoạn 2: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG 

(Sinh viên phải tham gia đủ cả 4 đợt sau đây) 

8 

Đợt 8: 13h30’ 

chiều thứ năm 

ngày 28/05/2020 

1  21 
Tất cả giảng viên được phân 

công theo danh sách đính kèm 

A1.3;  

A1.5  A1.7; 

A2.2   A2.5; 

A2.7; B2.4; 

(HCE, 15 Trần 

Văn Trà, Phường 

Tân Phú, Quận 7) 
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9 

Đợt 9: 13h30’, 

chiều thứ năm 

ngày 04/06/2020 

1  21 
Tất cả giảng viên được phân 

công theo danh sách đính kèm. 

A1.3;  

A1.5  A1.7; 

A2.2   A2.5; 

A2.7; B2.4; 

(HCE, 15 Trần 

Văn Trà, Phường 

Tân Phú, Quận 7) 

10 

Đợt 10: 13h30’, 

chiều thứ tư 

ngày 10/06/2020 

1 21 

Đại diện Doanh nghiệp và 

Tất cả giảng viên được phân 

công theo danh sách đính kèm. 

Hội trường Royal 

lầu 8, Trung tâm 

Hội nghị Western 

Palace (443 - 445 

Lê Hồng Phong, 

Phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh (Lưu ý: 

Sinh viên có mặt 

từ 13 giờ 00 để 

làm thủ tục đăng 

ký vì Chương 

trình khai mạc 

đúng 13 giờ 30, 

mặc đồng phục 

trường hoặc sơ 

mi trắng) 

11 

Đợt 11: 8h30’, 

sáng thứ  bảy 

ngày  13/6/2020 

1 21 
Tất cả giảng viên được phân 

công theo danh sách đính kèm. 

A1.3  A1.5; 

A2.1   A2.2; 

A2.4 - A2.7; 

B 2.1; 

(HCE, 15 Trần Văn 

Trà, Phường Tân 

Phú, Quận 7) 
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IV. THỜI GIAN THỰC TẬP: 6 TUẦN (từ 11/05/2020 đến 13/06/2020) 

1. Giai đoạn 1: 01 tuần (Từ 11/05/2020 đến 16/05/2020) 

- Truyền thông về chương trình thực tập nghề nghiệp của Công ty MISA. 

- Hướng dẫn sinh viên một số nội dung và tác phong cần chuẩn bị trước khi đến doanh 

nghiệp. 

2. Giai đoạn 2: 03 tuần (Từ 18/05/2020 đến 30/06/2020) 

- Thực hiện 1 trong 7 đợt thực tập nghề nghiệp tại Công ty MISA. 

- Sau khi kết thúc tham quan tại doanh nghiệp sinh viên sẻ tự nghiên cứu, tìm hiểu và 

viết báo cáo sơ lược về Công ty MISA với các nội dung: 

+ Lịch sử hình thành và phát triển doanh nghiệp. 

+ Mô hình tổ chức, nhân sự của doanh nghiệp. 

+ Vùng thị trường chủ yếu của doanh nghiệp đang hoạt động. 

+ Các loại sản phẩm và dịch vụ đang kinh doanh. 

3. Giai đoạn 3: 02 tuần (Từ 01/06/2020 đến 13/06/2020) 

- Thực hiện 4 đợt thực tập nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh Tế Tp.HCM. 

- Lưu ý:  

+ Chiều ngày 28/05/2020 sinh viên sẽ tập trung ở 10 phòng học tại cơ sở 15 Trần Văn 

Trà, Phường Tân Phú, Quận 7 để nghe chia sẻ và trao đổi với giảng viên hướng dẫn về định 

hướng nghề nghiệp và những yêu cầu về việc đánh giá kết thúc môn học (Bài kiểm tra + bài 

báo cáo) xoay quanh các chủ đề “Quản trị sản xuất, Quản trị tài chính, Quản trị Marketing, 

Quản trị nhân sự, Quản trị chất lượng,…” (Xem phụ lục file đính kèm). 

+ Chiều ngày 04/06/2020 tất cả sinh viên tham gia môn học “Thực tập quản trị doanh 

nghiệp” tập trung ở 10 phòng học tại cơ sở 15 Trần Văn Trà, Phường Tân Phú, Quận 7 để 

thực hiện bài kiểm tra môn học lần 1 (Xem file đính kèm). 

+ Chiều ngày 10/06/2020 sinh viên sẽ tập trung tại Hội trường lầu 1 _ Khách sạn Kỳ 

Hòa (238, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10) để nghe chia sẻ và trao đổi với các chuyên gia 

đến từ doanh nghiệp về những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản trị doanh nghiệp 

xoay quanh các chủ đề “Quản trị sản xuất, Quản trị tài chính, Quản trị Marketing, Quản trị 

nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng,…”. 
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Lưu ý: Trong trường hợp không tổ chức được tại Hội trường lầu 1 _ Khách sạn Kỳ 

Hòa, tất cả sinh viên sẽ tham gia trực tuyến trên phần mềm zoom và chi tiết sẽ được cung 

cấp khi có thay đổi.  

+ Sáng ngày 13/06/2020 tất cả sinh viên tham gia môn học “Thực tập quản trị doanh 

nghiệp” tập trung ở 10 phòng học tại cơ sở 15 Trần Văn Trà, Phường Tân Phú, Quận 7 để 

thực hiện bài kiểm tra môn học lần 2 và nộp lại báo cáo (Xem file đính kèm). 

- Ngày giảng viên hướng dẫn nộp điểm chấm báo cáo thực tập nghề nghiệp: 20/06/2020. 

V. NỘI QUY TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP 

1. Trong suốt thời gian thực tập, Sinh viên phải chấp hành đúng nội quy, kỷ luật của Cơ 

sở thực tập, vắng mặt phải có sự đồng ý của Cơ quan thực tập và Giảng viên hướng dẫn. 

2. Sinh viên phải chấp hành đúng lịch Thực tập nghề nghiệp, hoàn thành Bài kiểm tra 

và Bài báo cáo thực tập nghề nghiệp. 

 

Trên đây là Kế hoạch thực tập nghề nghiệp áp dụng cho Sinh viên trình độ Cao đẳng 

ngành Quản trị kinh doanh Khóa 14 và các Khóa trước chưa hoàn thành thực tập nghề 

nghiệp./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng ĐT (Để phối hợp); 

- Lưu: QT-KD. 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Trúc Phương 

 

 


