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              Bộ Công Thương                                Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

   Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

          Khoa May Thời Trang 

 

HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC TRÌNH BÀY  

BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 2 

(LỚP CÔNG NGHỆ) 

 

1. HÌNH THỨC, BỐ CỤC TRÌNH BÀY BÀI BÁO CÁO 

- Trang bìa in màu giấy cứng. 

- Trang bìa trong trình bày giống trang bìa, in giấy trắng thường. 

- Trang LỜI CẢM ƠN   

- Trang nhận xét của công ty thực tập ( mẫu kèm theo) 

- Trang nhận xét, thang điểm của giảng viên hướng dẫn 

- Trang MỤC LỤC  

- Trang danh mục viết tắt, danh mục hình, danh mục bảng biểu... 

- Lời mở đầu 

- Chương 1. Giới thiệu về công ty, xí nghiệp đã thực tập. 

- Chương 2. Quy trình sản xuất một đơn hàng tại công ty.  

- Chương 3. Kết luận - Kiến nghị 

- Tài liệu tham khảo 

2. ĐỊNH DẠNG BÀI BÁO CÁO 

2.1 Báo cáo sử dụng font chữ Time New Roman cỡ chữ 13; mật độ chữ bình thường, không 

được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line; lề 

trên 3cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm.  

2.2 Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 

có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải 

được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải 

được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi 

phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.  
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2.3 Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay 

từ chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau trang danh mục bảng, 

biểu, hình ảnh,…  

2.4 Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định như sau: 

CHƯƠNG 1:  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY –XÍ NGHIỆP ….(CHỮ IN ĐẬM) 

1.1       Chữ thường in đậm ...........................................................................................   

1.1.1    ........................................................................................................................  

1.1.2 ...........................................................................................................................  

1.2 ....................................................................................................................................  

1.2.1 ...........................................................................................................................  

1.2.2 ...........................................................................................................................  

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT MÃ HÀNG TẠI CÔNG TY… 

2.1  ...................................................................................................................................  

2.1.1 ...........................................................................................................................  

2.1.2 ...........................................................................................................................  

2.2 ....................................................................................................................................  

2.2.1 ...........................................................................................................................  

2.2.2 ...........................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP 

1/ Chuyên cần, giờ giấc học tập, làm việc: .......................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2/ Thái độ, tác phong học tập, làm việc ............................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3/ Khả năng tiếp cận thực tế sản xuất ...............................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

4/ Thang điểm đánh giá (thang điểm 10) ..........................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 Ngày… tháng…..năm 2018 

 Xác nhận của công ty 
 ( Ký tên và đóng dấu) 
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NHẬN XÉT, THANG ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

 

STT NỘI DUNG CHẤM 
THANG ĐIỂM THỰC 

TẬP DN 2 

1 
Sắp xếp, trình bày báo cáo, canh lề, định dạng, lỗi 

chính tả. 
1.5  

2 Chương 1. Giới thiệu công ty, xí nghiệp 1.0  

3 
Chương 2. Quy trình sản xuất một đơn hàng tại công 

ty 
5.0  

4 Chương 3. Kết luận -  Kiến nghị 0.5  

5 Tài liệu tham khảo 0.5  

6 
Tinh thần làm việc ( thái độ, số lần gặp giáo viên 

hướng dẫn) 
1.5  

 Tổng 10  

  

Ghi chú: Quy đổi 70% điểm công ty, 30% điểm GV hướng dẫn chia thành hai cột thực hành. 

 

 


