
 

 

NHỮNG LƯU Ý KHI THAM QUAN DOANH NGHIỆP TẠI MISA 

 

1. Trước ngày đi tham quan công ty, sinh viên nên chuẩn bị: 
- Tìm hiểu sơ lược về Công ty CP MISA (lịch sử, tầm nhìn, sứ mệnh, cơ cấu tổ chức, các sản 

phẩm nổi bật, những vị trí thường tuyển dụng…). Thông tin công ty: www.misa.com.vn 

- Chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến chuyên ngành (Kế toán, QTKD, việc làm, kĩ năng cần 

thiết, định hướng nghề nghiệp trong tương lai…) 

- Chuẩn bị đồng phục Trường (nếu có), quần dài lịch sự, giày có quai hậu hoặc giày thể thao để 

tránh gây tiếng ồn khi di chuyển. 

- Đeo thẻ sinh viên trong suốt chương trình, mang theo sổ tay, bút giấy để ghi chép. 

- Lưu ý không nên mang quá nhiều vật dụng để tránh xách nhiều đồ lỉnh kỉnh khi tham quan, 

không mang theo các tài sản có giá trị, tránh mất mát) 

 

2. Khi đến công ty: 
- Có mặt trước 10 phút để điểm danh và đi vào Phòng theo hướng dẫn của cán bộ MISA 

- Giữ trật tự và im lặng trong quá trình di chuyển ra vào công ty. 

- Sinh viên vui lòng giữ vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác vào thùng, không hút thuốc trong tòa nhà MISA 

- Luôn giữ tác phong thân thiện, lịch sự, lễ phép, tôn trọng doanh nghiệp và tinh thần ham học 

hỏi. 

 

3. Trong khi tham quan:  

- Đồ đạc để lại nguyên chỗ ngồi (có camera theo dõi), chỉ mang theo vật dụng có giá trị trong 

quá trình tham quan.  

- Giữ trật tự trong quá trình tham quan, đặc biệt là khu vực làm việc 

- Tập trung lắng nghe khi được giới thiệu về công ty, tập trung quan sát khi được tham quan 

khu vực làm việc. 

- Không tự ý tách đoàn hoặc làm việc riêng trong suốt thời gian tham quan. 

 

4. Sau buổi tham quan 
- Kiểm tra vật dụng cá nhân, thu dọn đồ đạc,  

- Gom rác vào thùng rác 

- Di chuyển ra về trật tự theo sự hướng dẫn của cán bộ MISA. 

 

Các bạn sinh viên vui lòng làm theo hướng dẫn để có buổi tham quan vui vẻ, hiệu quả và học 

hỏi được nhiều điều bổ ích nhé! 

 

 

- BAN TỔ CHỨC -  

http://www.misa.com.vn/



