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I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG  

Quy trình này nhằm thống nhất việc tổ chức thực hiện đưa HSSV kỳ cuối 

đi thực tập tốt nghiệp, trải nghiệm thực tế kết hợp sản xuất. 

Quy trình, quy định này áp dụng đối với các đơn vị liên quan đến việc đưa 

HSSV đi thực tập và HSSV của nhà trường. 

II. LƯU ĐỒ  (Xem trang 3)  

       

III. ĐẶC TẢ  (Xem trang 4 - 12) 

 

IV. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO 

 

Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa 

1 Kế hoạch thực tập năm học BM/QT28/P.KH/01 

2 Công văn yêu cầu BM/QT28/P.KH/02 

3 Hợp đồng thực tập sản xuất BM/QT28/P.KH/03 

4 Danh sách BM/QT28/P.KH/04 

5 Bản cam kết của HSSV đi thực tập BM/QT28/P.KH/05 

6 QĐ cử GV quản lý và HSSV đi thực tập BM/QT28/P.KH/06 

7 Báo cáo thực tập BM/QT28/P.KH/07 

8 Bảng đánh giá của Công ty BM/QT28/P.KH/08 

9 Bảng đánh giá kết quả  BM/QT28/P.KH/09 

 

Mẫ u số  5 
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Tổng kếtLập kế hoạch Thực hiện

1. Xác định yêu cầu

3. Duyệt kế hoạch

4. Gửi CV Liên 
hệ TT

2. XD kế hoạch 
5. Soạn thảo HĐ 
đưa HSSV đi TT

    7.Thông báo tới 
các Khoa

8. Lựa chọn HSSV và 
lập danh sách

10.Hướng dẫn HSSV 
CB hồ sơ cần thiết

12.Lập danh sách 
HSSV đủ ĐK tham 

gia TT

 11. Khám sức khỏe 
cho HSSV

13. QĐ cử HSSV đi 
thực tập và GV quản 

lý

14.Bàn giao HSSV 
cho đơn vị tiếp 

nhận

15.Quản lý HSSV 21.HD  báo cáo TT

23.Đánh giá kết 

quả TT

22.Báo cáo kết quả 
TT

16.Lập BB gửi về 
trường

   18.Hướng dẫn 
HSSV-LHTT

 19.Lập danh 
sách  HSSV TT 

20.Bố trí TT tại 
trường

25.Tổng kêt

17.Xử lý kỷ luật

24.Thanh lý HĐ

6. Ký kết HĐ

9.Tập trung HSSV 
tham gia TT
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH THỰC TẬP/ KẾT HỢP SẢN XUẤT 

Stt 
Tên bước  

công việc 
Đặc tả 

Bộ 

phận/đơn vị 

thực hiện 

Bộ phận/ 

đơn vị phối 

hợp 

Kết quả đạt 

được 

Hạn 

hoàn 

thành 

Biểu mẫu 

1 
Xác định yêu 

cầu 

- Xác định ngành nghề, số 

lượng, thời gian HSSV thực 

tập. 

Lãnh đạo nhà 

trường 

Đơn vị chức 

năng 

- Yêu cầu thực 

tập kết hợp sản 

xuất 
  

 

2 

Xây dựng kế 

hoạch 

 

Xây dựng kế hoạch thực tập 

kết hợp sản xuất trên cơ sở kế 

hoạch năm học 

 Đơn vị chức 

năng 

 Đơn vị 

chức năng 

- Kế hoạch thực 

tập kết hợp sản 

xuất  

 BM/QT28/P.KH/ 01 

3 
Duyệt kế 

hoạch 

Lãnh đạo nhà trường duyệt kế 

hoạch thực tập kết hợp sản 

xuất 

Lãnh đạo 

trường 
 

- Kế hoạch thực 

tập kết hợp sản 

xuất được phê 

duyệt 

  

4 

Gửi công văn 

liên hệ thực 

tập 

Gửi công văn yêu cầu tới các 

doanh nghiệp  

Lãnh đạo nhà 

trường 

Các đơn vị 

chức năng 

Công văn yêu 

cầu được gửi tới 

các doanh nghiệp 

  BM/QT28/P.KH/02 

5 

Soạn thảo 

hợp đồng đưa 

HSSV đi thực 

tập 

Đơn vị chức năng soạn thảo 

hợp đồng thực tập kết hợp sản 

xuất 

Đơn vị chức 

năng 

Doanh 

nghiệp 

Hợp đồng thực 

tập kết hợp sản 

xuất  

 BM/QT28/P.KH/03 

6 
Ký kết hợp 

đồng 

Lãnh đạo nhà trường và lãnh 

đạo doanh nghiệp ký kết hợp 

đồng thực tập kết hợp sản xuất 

Lãnh đạo 

trường 

Lãnh đạo 

doanh 

nghiệp 

Hợp đồng thực 

tập kết hợp sản 

xuất được ký kết 
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7 
Thông báo tới 

các Khoa 

Gửi thông báo: 

- Về việc doanh nghiệp tiếp 

nhận HSSV các Khoa thực tập 

kết hợp sản xuất theo nội dung 

hợp đồng. 

- Về việc một số Khoa chưa 

có doanh nghiệp tiếp nhận 

thực tập kết hợp sản xuất  

Lãnh đạo 

trường 

Các đơn vị 

chức năng 
     

8 

Lựa chọn 

HSSV và lập 

danh sách 

Các Khoa được thông báo có 

doanh nghiệp tiếp nhận lựa 

chọn và lập danh sách HSSV 

đủ điều kiện tham gia thực tập 

tại doanh nghiệp 

Đơn vị chức 

năng 

Đơn vị chức 

năng 

Các Khoa nắm 

được kế hoạch 

thực tập của 

HSSV khoa mình  

  BM/QT28/P.KH/04 

9 

Tập trung 

HSSV tham 

gia thục tập 

Lãnh đạo trường và các đơn vị 

liên quan phối hợp với doanh 

nghiệp tập trung làm việc với 

HSSV tham gia thực tập: 

- Giới thiệu về doanh nghiệp 

- Nội dung thực tập kết hợp 

sản xuất 

- Quán triệt nội quy quy chế 

của doanh nghiệp 

- Quán triệt nội quy quy chế 

của nhà trường đối với HSSV 

đi thực tập. 

Nhà trường 

Doanh 

nghiệp 

Các đơn vị 

chức năng 

GV và HSSV: 

- Biết được 

doanh nghiệp sẽ 

đến thực tập 

- Nội dung thực 

tập kết hợp sản 

xuất 

- Nội quy quy 

chế của doanh 

nghiệp 

- Nội quy quy 

chế của nhà 

trường đối với 

HSSV đi thực 

tập. 
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10 

Hướng dẫn 

HSSV chuẩn 

bị hồ sơ cần 

thiết 

Đơn vị đưa HSSV đi thực tập 

hướng dẫn các hồ sơ thủ tục, 

chuẩn bị tư trang cần thiết 

trước khi đi thực tập, như: 

- Bản cam kết với nhà trường 

và doanh nghiệp    

- Các loại bảo hiểm của các 

nhân 

Đơn vị chức 

năng 

Đơn vị chức 

năng 

Hướng dẫn 

HSSV ký cam 

kết và chuẩn bị 

hành trang cần 

thiết cho đợt thực 

tập 

  BM/QT28/P.KH/05 

11 

Khám sức 

khỏe cho 

HSSV 

Đơn vị quản lý phối hợp với 

doanh nghiệp và bệnh viện 

kiểm tra sức khoẻ cho HSSV:  

- Những HSSV đảm bảo yêu 

cầu về sức khoẻ sẽ tham gia 

thực tập tại doanh nghiệp. 

- Những HSSV không đạt yêu 

cầu về sức khoẻ sẽ được 

hướng dẫn tự liên hệ thực tập 

hoặc thực tập tại trường 

Đơn vị chức 

năng 

Doanh 

nghiệp, 

bệnh viện 

Nắm được số 

lượng HSSV đạt 

yêu cầu sức khoẻ 

tham gia thực tập 

tại doanh nghiệp, 

và những HSSV 

không đảm bảo 

sức khoẻ doanh 

nghiệp yêu cầu 

để bố trí thực tập 

tại doanh nghiệp 

khác hoặc tại 

trường. 

  

12 

Lập danh 

sách HSSV 

đủ điều kiện 

tham gia thực 

tập 

Đơn vị quản lý lập danh sách 

những HSSV đủ điều kiện sức 

khoẻ tham gia thực tập kết 

hợp sản xuất 

Đơn vị chức 

năng 
 

Danh sách HSSV 

tham gia thực tập  
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13 

Quyết định 

cử HSSV đi 

thực tập và 

Giáo viên 

quản lý 

Hiệu trưởng ra quyết định cử 

Giáo viên quản lý HSSV và 

HSSV tham gia thực tập kết 

hợp sản xuất 

Lãnh đạo 

trường 

Đợn vị chức 

năng 

Quyết định Giáo 

viên quản lý và 

HSSV tham gia 

thực tập 

 BM/QT28/P.KH/06 

14 

Bàn giao 

HSSV cho 

đơn vị tiếp 

nhận 

Lãnh đạo trường bàn giao 

HSSV cho doanh nghiệp tiếp 

nhận 

Lãnh đạo 

trường 

Lãnh đạo 

doanh 

nghiệp 

Doanh nghiệp 

tiếp nhận HSSV 

tham gia thực tập 

  

15 
Quản lý 

HSSV 

Cán bộ được doanh nghiệp 

phân công hướng dẫn thực tập 

và giáo viên nhà trường phối 

hợp quản lý HSSV tham gia 

thực tập 

Đơn vị chức 

năng 

Doanh 

nghiệp 

Doanh nghiệp và 

Giáo viên nhà 

trường quản lý 

HSSV tham gia 

thực tập 

  

16 
Lập biên bản 

gửi về trường 

Trong trường hợp HSSV tham 

gia thực tập vi phạm nội quy, 

quy chế của doanh nghiệp sẽ 

bị gửi về trường để xử lý kỷ 

luật 

Doanh 

nghiệp 

Giáo viên 

quản lý 

Gửi trả về trường 

những HSSV vi 

phạm nội quy của 

doanh nghiệp 

 BM/QT28/P.KH/07 

17 Xử lý kỷ luật 

Đơn vị chức năng hoàn chỉnh 

hồ sơ đề nghị hội đồng kỷ luật 

nhà trường xử lý HSSV vi 

phạm theo quy định 

Lãnh đạo 

trường 

Đơn vị chức 

năng 

Kỷ luật HSSV vi 

phạm  
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18 

Hướng dẫn 

HSSV tự liên 

hệ thực tập 

Những Khoa không có doanh 

nghiệp tiếp nhận sau khi nhà 

trường liên hệ và những 

HSSV không đủ điều kiện sức 

khoẻ sẽ được Khoa hướng dẫn 

tự liên hệ thực tập, và các thủ 

tục liên quan 

Đơn vị chức 

năng 
 

Hướng dẫn 

HSSV tự liên hệ 

thực tập 

  

19 
Lập danh 

sách HSSV 

Lập danh sách HSSV tự liên 

hệ thực tập và những HSSV 

đăng ký không tự liên hệ thực 

tập 

Đơn vị chức 

năng 
Các Khoa 

Lập được danh 

sách những 

HSSV tự lien hệ 

thực tập và 

những HSSV 

không tự lien hệ 

thực tập 

  

20 
Bố trí thực 

tập tại trường 

Các Khoa bố trí những HSSV 

không tự liên hệ thực tập, thực 

tập tại Khoa chuyên nghành 

Đơn vị chức 

năng 

Các Khoa 

chuyên môn 

Bố trí HSSV thực 

tập tại Khoa 

chuyên ngành 

  

21 

Hướng dẫn 

báo cáo thực 

tập 

Giáo viên quản lý hướng dẫn 

HSSV thực tập tại doanh 

nghiệp, tại trường và số HSSV 

tự liên hệ thực tập 

Đơn vị chức 

năng 

Các khoa 

chuyên 

ngành 

Hướng dẫn 

HSSV làm báo 

cáo thực tập 

  

22 
Báo cáo kết 

quả thực tập 

Giáo viên quản lý kiểm tra 

HSSV làm báo cáo thực tập 

theo hướng dẫn 

Đơn vị chức 

năng 

Các khoa 

chuyên 

ngành 

Kiểm tra HSSV 

làm báo cáo thực 

tập 

 BM/QT28/P.KH/08 
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23 
Đánh giá kết 

quả thực tập 

Giáo viên quản lý đánh giá kết 

quả thực tập của HSSV trên 

cơ sở báo cáo thực tập, thái độ 

trong quá trình thực tập, nhận 

xét của doanh nghiệp nơi 

HSSV thực tập và Khoa 

chuyên ngành, trình Ban giám 

hiệu và các đơn vị chức năng 

liên quan 

Đơn vị chức 

năng 

Các Khoa 

chuyên 

ngành 

Đánh giá kết quả 

thực tập 
 BM/QT28/P.KH/09 

24 
Thanh lý hợp 

đồng 

Nhà trường thanh lý hợp đồng 

với doanh nghiệp sau khi đánh 

giá kêt quả thực tập 

Lãnh đạo nhà 

trường,các 

đơn vị chức 

năng 

Doanh 

nghiệp 

Thanh lý hợp 

đồng đưa HSSV 

thực tập kết hợp 

sản xuất tại 

doanh nghiệp 

  

25 Tổng kết 
Tổng kết công tác thực tập, 

đánh giá rút kinh nghiệm 

Lãnh đạo nhà 

trường 

Các đơn vị 

chức năng 

Tổng kết công 

tác thực tập 
  

 


