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KẾ HOẠCH THỰC TẬP 
CAO ĐẲNG NGÀNH LOGISTICS KHÓA 14 

 
I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP 
- Sinh viên tiếp xúc với thực tế hoạt động Logistics, từng bước làm quen với các hoạt động 

liên quan nghiệp vụ Logistics trong các doanh nghiệp trong địa bàn thành phố và các tỉnh 

lân cận. 

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

Logistics, đối chiếu phần lý thuyết đã học với thực tế 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 để tham gia hoạt động Logistics trong thực tế doanh nghiệp. 

- Tạo điều kiện cho sinh viên học hỏi thêm các kinh nghiệm về hoạt động Logistics và các 

hoạt động khác có liên quan tại doanh nghiệp trong quá trình thực tập. 

II. YÊU CẦU THỰC TẬP 

1. Đối với sinh viên 
- Qua các số liệu báo cáo của các đơn vị thực tập, sinh viên tìm hiểu được các hoạt động có 

liên quan đến nghiệp vụ Logistics, từ đó phân tích và đưa ra những biện pháp hợp lý để nâng 

cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

- Sinh viên cần bám sát cơ sở thực tập và có kế hoạch khảo sát thực tế nhằm kết hợp được 

các nội dung: 

 Tham quan nắm bắt tình hình tổ chức sản xuất, hoạt động, quản lý và điều hành một 

doanh nghiệp có hoạt động Logistics. 

 Khảo sát cụ thể về đề tài thực tập được giao. 
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- Tùy theo nội dung của đề tài thực tập được giao, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập tốt 

nghiệp – báo cáo này sẽ được coi là kết quả của việc vận dụng kiến thức tổng hợp của từng 

sinh viên giữa lý luận và thực tế, gồm: 

  Lời mở đầu (dẫn nhập đề tài); 

  Giới thiệu về đơn vị thực tập; 

  Thực tiễn của đề tài; 

  Nhận xét và đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện đề tài. 

- Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn 

trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

- Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép báo cáo thực tập, đề tài của các tác giả khác. 

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. 

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

- Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên; gặp và trao đổi với sinh viên để giúp họ thực 

hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng 

dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

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

trình thực tập của sinh viên. 

III. PHẠM VI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp về nghiệp vụ Logistics tại các loại hình doanh nghiệp 

sau: 

- Công ty sản xuất và dịch vụ 

- Công ty xuất nhập khẩu 

- Công ty giao nhận  

- Đại lý hải quan 

- Công ty Logistics 

- Công ty kho vận 

- … 
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IV. NỘI DUNG THỰC TẬP 
Đối với trình độ Cao đẳng Logistics, trong đợt thực tập này sinh viên sẽ vận dụng những kiến 

thức nghiệp vụ đã được trang bị ở trường với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại đơn vị 

thực tập, tiến hành phân tích viết báo cáo về một trong những đề tài gợi ý sau đây: 

A - Nghiệp vụ ngoại thương 

1. Đàm phán và ký kết hợp đồng xuất/nhập khẩu tại doanh nghiệp. 

2. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất/ nhập khẩu tại doanh nghiệp. 

3. Gia công quốc tế tại doanh nghiệp xuất/ nhập khẩu. 

4. Chuyển giao công nghệ quốc tế. 

B – Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa  

1. Hoạt động giao nhận hàng hóa. 

2. Hoạt động thông quan hàng hóa. 

3. Hoạt động An ninh chuỗi cung ứng. 

C – Nghiệp vụ Vận tải – Bảo hiểm hàng hóa 

1. Hoạt động thuê phương tiện vận tải để chuyên chở hàng hóa. 

2. Hoạt động tổ chức chuyên chở hàng hóa. 

3. Trình tự thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hóa. 

4. Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa. 

D – Nghiệp vụ kho hàng 

1. Hoạt động xuất/ nhập hàng hóa. 

2. Hoạt động kiểm kê hàng hóa. 

3. Hoạt động thu mua hàng hóa. 

4. Hoạt động đóng gói và dán nhãn hàng hóa. 

5. Hoạt động đảm bảo an toàn và xử lý sự cố phát sinh trong kho hàng. 

E – Nghiệp vụ Marketing dịch vụ Logistics 

1. Marketing dịch vụ Logistics tại doanh nghiệp. 

2. Tổ chức và hoàn thiện hệ thống thông tin, xử lý thông tin trong nghiên cứu thị 

trường trong lĩnh vực Logistics. 

3. Tổ chức và hoàn thiện các kênh phân phối trong hoạt động Marketing dịch vụ 

Logistics. 

4. Tổ chức và hoàn thiện hoạt động Quảng cáo – Chiêu thị tại doanh nghiệp. 
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5. Chiến lược sản phẩm trong hoạt động Marketing dịch vụ Logistics tại doanh 

nghiệp. 

6. Chiến lược giá trong hoạt động Marketing dịch vụ Logistics tại doanh nghiệp. 

F – Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 

1. Hoạt động thanh toán quốc tế tại doanh nghiệp. 

2. Hoạt động thanh toán quốc tế trong ngân hàng thương mại. 

G - Thương mại điện tử trong Logistics 

1. Tình hình ứng dụng E-Logistics tại doanh nghiệp. 

2. Tình hình ứng dụng thương mại điện tử (E-commerce) trong hoạt động Logistics 

tại doanh nghiệp.  

Trên đây chỉ là một số đề tài gợi ý, sinh viên có thể căn cứ vào yêu cầu thực tế của đơn vị 

thực tập, của giảng viên hướng dẫn và năng lực chuyên môn của cá nhân để chọn đề tài phù 

hợp.  

V. THỜI GIAN THỰC TẬP: 8 TUẦN, từ 10/05/2021 đến 04/07/2021 

 Giai đoạn 1: 01 tuần (Từ 10/05/2021 đến 16/05/2021) 

- Sinh viên đến đơn vị thực tập, ổn định về tổ chức. 

- Tham quan tìm hiểu, nắm tình hình sơ bộ, xác định đề tài. 

 Giai đoạn 2: 06 tuần (Từ 17/05/2021 đến 27/06/2021) 

- Khảo sát cụ thể, thu thập thông tin số liệu phục vụ đề tài. 

- Viết và nộp đề cương theo quy định và hướng dẫn của của đơn vị thực tập, giảng viên 

hướng dẫn. 

- Viết đề cương chi tiết, bản thảo báo cáo thực tập. 

- Nộp và thông qua bản thảo (đơn vị thực tập, giảng viên hướng dẫn). 

 Giai đoạn 3: 01 tuần (Từ 28/06/2021 đến 03/07/2021) 

- Hoàn thành bản chính có nhận xét của cơ quan thực tập. 

- Nộp bản chính cho nhà trường theo đúng thời gian quy định. 

- Ngày nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn: 03/07/2021 

- Ngày giảng viên hướng dẫn nộp điểm chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp: 10/07/2021. 
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VI. 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. Lịch họp nhóm sẽ theo quy định của giảng viên hướng dẫn. 

3. Sinh viên phải chấp hành đúng lịch thực tập. Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải có 

nhận xét về nội dung, tư cách tác phong, năng lực làm việc của cơ quan thực tập. 

 Nơi nhận: 
 - PHT phụ trách;  

 - P.ĐT; TTHTSV&QHDN; 
 - Lưu: K.QT-KD. 

TRƯỞNG KHOA 
 

 
 

Nguyễn Thị Trúc Phương 
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HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC THỰC HIỆN  

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
--------------------------- 

A. CHỌN ĐỀ TÀI 
1. Cách chọn đề tài 

  Qua nghiên cứu sách vở, thực tiễn. 

  Tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn. 

  Tránh chọn đề tài quá lớn không đủ khả năng thực hiện. 

2. Điều kiện chọn đề tài 

  Trình độ hiểu biết, lượng kiến thức đã thu thập, khả năng tìm hiểu, sưu tầm. 

  Số liệu thu thập, các nguồn cung ứng. 

  Khả năng tài chính và thời gian cho phép. 

3. Chính xác hóa đề tài 

  Dựa vào số liệu, sự kiện, khả năng thu thập thông tin. 

  Chọn một đề tài để viết. 

B. SOẠN ĐỀ CƯƠNG VẮN TẮT 
* Hình thức: (1.0 điểm) 

* Nội dung có thể như sau: 

LỜI MỞ ĐẦU (0.25 điểm) (tối đa 2 trang) 

  Phải nêu được những nội dung sau: 

 Lý do chọn đề tài  

 Tên đề tài: ".................................................................." 

 Kết cấu chính của đề tài  

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP (2.0 điểm) (tối đa 8 trang). 

1.1. Khái quát về đơn vị thực tập 

1.1.1. Thông tin cơ bản (Tên đơn vị – địa chỉ – điện thoại...) 

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị 

1.1.3. Đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị 

1.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của đơn vị và phòng, tổ thực tập (Sơ đồ và diễn giải) 
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1.1.5. Tình hình nhân sự của đơn vị và phòng, tổ thực tập 

1.2. Tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị thực tập  

 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI (Sinh viên tự đặt tên chương) (3.0 điểm) 

(tối đa 15 trang) 

(Trình bày hoạt động thực tiễn ở phòng, tổ, đơn vị thực tập về đề tài đã chọn.) 

2.1. Phân tích quy trình/thực trạng: trình bày cụ thể các bước của quy trình; 

phân tích chi tiết thực trạng. 

2.2. Đánh giá quy trình/thực trạng: rút ra hững thuận lợi, khó khăn trong thực 

tiễn của đề tài đã trình bày ở mục 2.1. 

CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI  

(1.5 điểm) (tối đa 8 trang) 

Từ nội dung phân tích, đánh giá ở Chương 2, đề xuất những biện pháp để hoàn thiện 

quy trình/ nâng cao hiệu quả hoạt động gắn liền với đề tài đã chọn. 

3.1. Nhóm biện pháp... 

3.1.1. Biện pháp…. 

3.1.2. Biện pháp…. 

3.2. Nhóm biện pháp… 

KẾT LUẬN: (0.25 điểm) (tối đa 2 trang) Tóm tắt lại phần đã trình bày ở trên. 

CHUYÊN CẦN: (2.0 điểm) 

Gặp giảng viên hướng dẫn đầy đủ theo lịch hướng dẫn, chỉnh sửa đề tài theo đúng 

như góp ý của giảng viên hướng dẫn 

C. VIẾT ĐỀ TÀI 
  Tranh thủ sự góp ý của giảng viên hướng dẫn, các chuyên gia... 

  Viết nháp theo đề cương. 

  Chú ý đảm bảo tính cân đối qua các chương (xem phần hướng dẫn). 

  Chuẩn bị các biểu mẫu thống kê, hình ảnh minh họa. 

  Viết chính thức. 

  Đóng bìa trang trí. 

  Nộp đề tài cho đơn vị thực tập xác nhận. 

  Nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn. 



BM02c/QT02/K-BTM                              Ngày hiệu lực: 01/04/2020 
 

8

 

 

THỨ TỰ NỘI DUNG BÁO CÁO 
Tờ 1 (tờ bìa) :  Nội dung giống mẫu kèm theo 
Tờ 2  :  Lời cảm ơn  
Tờ 3  :  Nhận xét của đơn vị thực tập 
Tờ 4  :  Nhận xét của giảng viên hướng dẫn  
Tờ 5  :  Mục lục, ký hiệu và những chữ viết tắt.  

(Từ tờ 1 đến tờ 5 không đánh số trang) 
Tờ 6  :  Bắt đầu viết đề tài (Lời mở đầu...) (Bắt đầu đánh số trang) 
Tờ kế cuối   :  Phụ lục (không đánh số trang) 
Tờ cuối  :  Tài liệu tham khảo (không đánh số trang) 
 

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC  
1. Đảm bảo đúng thời gian thông qua đề cương vắn tắt với giảng viên hướng dẫn. 

2. Nộp bài đúng quy định vào ngày 03/07/2021. 

3. Độ dày: từ 25 – 30 trang (không kể các biểu mẫu và các văn bản đính kèm) theo 

khổ giấy A4 (21cm x 30cm); Font Times New Roman; Size 13; Line spacing 1,5 (trừ các 

tiêu đề); 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 

4. In một mặt giấy, kẻ lề, kẻ khung. 

5. Đóng bìa cứng màu hồng, gáy bìa màu đỏ. 

 


