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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:  /KH-QT-KD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 2021 

 
KẾ HOẠCH THỰC TẬP 

Cao đẳng ngành 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 

- Qua các số liệu báo cáo của các đơn vị thực tập hiểu được tình hình sản xuất kinh 

doanh, tình hình tổ chức và điều hành 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, quản lý và điều hành một cơ sở. 

+ Khảo sát cụ thể vể đề tài thực tập được giao. 

- 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. 
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- 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, luận văn 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 quản trị kinh doanh tại các loại hình doanh 

nghiệp sau: 

- Doanh nghiệp sản xuất 

- Doanh nghiệp thương mại 

- Doanh nghiệp dịch vụ 

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp 

- Các ngân hàng, các tổ chức tài chính - tín dụng. 

IV.  NỘI DUNG THỰC TẬP 

Đối với trình độ Cao đẳng Quản trị kinh doanh, 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: 

1. Về Quản trị Marketing và Kinh doanh: 

- Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing – mix. 
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- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (sản xuất – kinh doanh, 

thương mại – dịch vụ, xuất nhập khẩu…). 

- Nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Một số giải pháp mở rơng thị trường tại doanh nghiệp. 

- Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp. 

- Quản trị chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp. 

- Xây dựng chiến lược sản phẩm (giá, phân phối, chiêu thị cổ động) tại doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại doanh nghiệp. 

- Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý mạng lưới nhân viên bán hàng của 

doanh nghiệp. 

- Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu tại doanh nghiệp. 

2. Về Quản trị sản xuất: 

- Thực trạng và một số giải pháp về bộ máy tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. 

- Thực trạng và một số giải pháp về quản trị kho hàng cuả doanh nghiệp. 

- Nâng cao hiệu quản cơng tác quản lý và cung ứng nguyên liệu tại doanh nghiệp 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp. 

- Hoạch định nhu cầu nguyên liệu tại doanh nghiệp. 

3. Về Quản trị tài chính: 

- Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

- Phân tích tình hình sử dụng vốn tại doanh nghiệp. 

- Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại doanh nghiệp. 

- Doanh thu bán hàng và giải pháp gia tăng doanh thu bán hàng tại doanh nghiệp. 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả cơng tác huy động và sử dụng vốn tại doanh nghiệp. 

4. Về Quản trị nhân sự: 

- Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, tổ chức nhân sự 

của doanh nghiệp. 

- Phân tích tình hình sử dụng lao động. 

- Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, tiền thưởng tại doanh 

nghiệp. 

- Xây dựng định mức lao động và xác định đơn giá tiền lương cho sản phẩm. 
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- Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp 

- Nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. 

- Nâng cao hiệu quả công tác động viên nhân viên tại doanh nghiệp. 

5. Về Chiến lược kinh doanh: 

- Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, 

cơ hội – nguy cơ để đề ra giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh. 

- Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các chiến lược kinh doanh hiện tại của 

doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện cơng tác hoạch định chiến lược của doanh nghiệp. 

- Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. 

6. Về Quản trị chất lượng: 

- Nhận xét, đánh giá về thực trạng hoạt động quản trị chất lượng tại doanh nghiệp. 

- Đánh giá thực trạng thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng trong doanh nghiệp. 

- Nhận xét, đánh giá về các tiêu chuẩn chất lượng mà doanh nghiệp đang áp dụng. 

- 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 17/05/2021 đến 10/07/2021 

Giai đoạn 1: 01 tuần (Từ 17/05/2021 đến 23/05/2021) 

- 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 24/05/2021 đến 04/07/2021) 

- 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 chuyên đề. 

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

Giai đoạn 3: 01 tuần (Từ 05/07/2021 đến 10/07/2021) 

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

- Nộp bản chính cho nhà trường theo đúng thời gian quy định. 
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- Ngày nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn: 10/07/2021. 

- Ngày giảng viên hướng dẫn nộp điểm chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp: 17/07/2021. 

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: 
 - HT phụ trách;  

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

TRƯỞNG KHOA 
 

 
 

Nguyễn Thị Trúc Phương 

 


