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THÔNG BÂo
Và viêc ding ky chuyên dè và cc thvc tip chuyên môn d6i v&i sinh viên

dai hQC hê chinh quy (dvt thvc top tù• ngày 18/02/2019 dén ngày 24/3/2019)

Theo Ke hoach dào too dâ trién khai, Truòng to chtc cho sinh viên dai

hQC h? chinh quy dhng k}' thvc tap chuyên môn (dqt tmrc tap tù ngày

18/02/2019 dén ngày 24/3/2019), két thûc thòi gian dhng Cé 550 sinh viên

dàng ky thvc tap. Dé triên khai công tic th'yrc tap düng ké h04Ch, Trurèng thông

bio dôi v6i sinh viên dâ dhng thvc tap nhtr sau:

l. Trên ca sè danh tên chuyên dè bio câo thvc tap chuyên môn duqc

công bé (Bàng tin trur6c cùa Phòng Dào tao, trên céng thông tin diên tù cùa

truòng), sinh viên chçn chuyên dè bio CAO thvc tap chuyên môn. Don dàng

1$ nop cho thày Nguyen Htu Tuén, phòng Al .07 tù ngày 27/12/2018 dén ngày

28/12/2018.

2. Sinh viên ty liên hè ca sò thkrc tap theo thòi gian quy dinh trên ca sè

chuyên dê bio câo thvc tap chuyên môn dâ dàng k}' và kS' co sè tmrc tap

véi cân bê cùa Phòng Dào tao (sinh viên ghi rô tên và dia chi co Sb tmrc tap

trong don ding chuyên dè bio câo thyc tap). Trurèng h6 trq sinh viên vê thù

tk1C hành chinh dê liên h? thvc tap và hb trq co sè thkrc tap neu sinh viên không

tv liên h? duqc co tmrc tap.

3. Sinh viên nop Nhât ky thvc tap và Bio câo thvc tap chuyên môn cho

Tb công tic thvc tap vào ngày 26/3/2019.

Sinh viên phài thuèng xuyên theo dôi trên cdng thông tin diên tù cùa

truèng dê biêt thòi gian, dia diém têp trung cùa cic doàn thuc tap dê câc Tô

công tic tmrc tap triên khai cic công vi?c liên quan dên thvc tap. Nêi dung công

viêc triên khai:

- Tô công tic thvc tap phô bién quy chê thuc tap;

- Sinh viên nhân Nhât ky tmrc tap và Công vàn cùa Trurèng gùi ca sè tiêp

nhân thyc tap;

- Tô công tic thyc tap chia nh6m tmrc tap và phân công nh6m tru&ng;

- Cic nêi dung khâc theo kê hoach cùa Tô công tic thvc tap.



Trén dåy lå mét so nöi dung Iién quan dén däng ky chuyén db båo cåo, co

so thvc tap chuyén mön döi v6i Sinh vién dei hoc he chinh quy dä däng thvc

tip chuyén mön (dqt thvc tap tir ngåy 18/02/2019 dén ngåy 24/3/2019). Nhüng

vån dé chua rö, Sinh vién gäp thåy Nguyan Hüu Tuån phöng Al .07 dé dtrqc giåi

thich kip thöi./.

Nai nh(in:

- Ban giåm hi?u (dé b/c);

- Cång TTDT cüa tru&ng (dé dura tin);
- Cåc don vi co lién quan (dé ph6i hvp t/h);
- Luu: VT, DT.
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