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HƯỚNG DẪN VIẾT CHUYÊN ĐỀ  THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Khóa học 2009 - 2012 

 
 

I. Nội dung làm chuyên đề (chän 1 trong c¸c néi dung sau) 

1. Quản trị Tác nghiệp & Điều hành Sản xuất. 

2. Quản trị Tài chính doanh nghiệp. 

3. Quản trị Marketing. 

4. Quản trị chất lượng. 

5. Quản trị Nhân lực. 

II. Hình thức 

        1. Trình bày trên khổ giấy A4.  

(Left: 3,5cm; Right: 2cm; Top 2cm; Bottom: 2cm; Header & footer) 

 2. Đánh máy. 

 3. Đóng bìa theo mẫu (không có bóng kính). 

4. Số trang thực hiện: 45 ÷ 60. 

III. Yêu cầu 

1. Lấy được các số liệu thực tế trong doanh nghiệp. 

2. Sử dụng các dữ liệu sơ cấp hoặc thứ cấp áp dụng để phân tích các nội dung theo chuyên đề 

đã chọn và yêu cầu của giáo viên hướng dẫn  

3. Phát hiện những điểm mới hoặc khác biệt giữa lý thuyết và thực tế sản xuất kinh doanh. 

4. Có đề xuất kiến nghị trên cơ sở. 

   + Lý thuyết đã học 

 + Thực tế.tại doanh nghiệp. 

  + Tìm được nguyên nhân và đưa ra giải pháp 

IV. Kết cấu chuyên đề thực tập 

Mục lục (1 trang) 

1. Lời nói đầu. (1 trang)  

2. Chương 1: Cơ sở của lý thuyết (8 trang -12 trang)  

3. Chương 2: Phân tích thực trạng vấn đề cần nghiên cứu (27 trang - 35 trang) 

4. Đề xuất, kiến nghị (7 trang -10 trang) 

5. Kết luận (1 trang) 
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ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – 8 tuần 

Mục lục (1 trang) 

Lời nói đầu. (1 trang) 

Chương 1: Cơ sở của lý thuyết (8 trang -10 trang) 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Vai trò của hoạt động Tài chính trong doanh nghiệp 

1.3. Nội dung tài chính doanh nghiệp 

1.4. Nội dung lý thuyết cần phân tích (vốn cố định, vốn lưu động, chi phí, doanh thu và lợi 

nhuận). 

Chương 2: Phân tích thực trạng vấn đề cần nghiên cứu (27 trang -35 trang) 

2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp 

2.1.1 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 

2.1.2 §Æc ®iÒm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 

2.1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc SXKD cña c«ng ty 

2.2 T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§:VLĐ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp  

2.3 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông TSC§:VLĐ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh 

nghiệp 

- Tính các chỉ tiêu tài chính có liên quan 

- Nêu ý nghĩa và nhận xét, tìm nguyên nhân. 

Chương 3: Đề xuất, kiến nghị (7 trang -10 trang) 

3.1. Đánh giá chung tình hình đầu tư và sử dụng TSC§, VLĐ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận. 

3.2. Kiến nghị và đề xuất 

Kết luận (1 trang) 



 3 

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG – 8 tuần 

 

   Mục lục(1 trang). 

   Lời nói đầu( 1 trang). 

   Chương 1: CƠ SỞ CỦA LÝ THUYẾT( 8- 10 trang) 

1.1. Một số khái niệm cơ bản. 

                          - Khái quát chung về sản phẩm. 

           - Khái quát chung về chất lượng sản phẩm. 

           - Khái quát chung về QLCL sản phẩm. 

 1.2 Các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng. 

 1.3 Sự cần thiết của một hệ thống QLCL trong doanh nghiệp 

   Chương 2: PHÂN TÍCH TRẠNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU( 27- 35 trang). 

       2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp. 

       - Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 

       - Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 

       - Đặc điểm về lao động. 

       - Đặc điểm về nguyên vật liệu 

       - Đặc điểm về máy móc thiết bị. 

       - Đặc điểm của môi trường. 

                2.2. Phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm. 

       2.3. Phân tích thực trạng công tác quản trị chất lượng. 

         Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp: những thành tựu đạt được và một 

số yếu kém trong công tác quản lý chất lượng   

 Chương 3: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ( 7-10 trang) 

       3.1. Nhận xét chung tình nâng cao và quản trị chất lượng. 

       3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp. 

   Kết luận( 1 trang) 
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ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – 8 tuần 

 

Mục lục. (1 trang) 

Lời nói đầu. (1 trang) 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết (8 trang – 10 trang) 

1.1 Một số khái niệm cơ bản 

1.2 Vai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức 

1.3 Nội dung của quản trị nhân lực 

1.4 Nội dung lý thuyết cần để phân tích (kế hoạch hoá nguồn nhân lực/ đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực/ quan hệ lao động/ tạo động lực trong lao động) 

Chương 2: Phân tích thực trạng vấn đề cần nghiên cứu (27 trang – 35 trang) 

        2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp 

        2.1.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của tổ chức 

        2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức 

        2.1.3. Đặc điểm tổ chức lao động của công ty 

        2.2. Tình hình quản lý và sử dụng lao động (kế hoạch hoá nguồn nhân lực/ đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực/ quan hệ lao động/ tạo động lực trong lao động) của tổ chức 

        2.3. Phân tích đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lao động (kế hoạch hoá nguồn nhân 

lực/ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực/ quan hệ lao động/ tạo động lực trong lao động) của tổ 

chức 

 - Đánh giá cung cầu lao động trong tổ chức  

 - Phân tích quan hệ kế hoạch hoá nguồn nhân lực với kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổ 

chức 

 - Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 

Chương 3: Đề xuất, kiến nghị (7 trang – 10 trang) 

         3.1. Đánh giá chung về tính hình quản lý và sử dụng lao động (kế hoạch hoá nguồn nhân lực/ 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực/ quan hệ lao động/ tạo động lực trong lao động) 

         3.2 Kiến nghị 

Kết luận (1 trang)        
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ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – 8 tuần 

Mục lục. (1 trang) 

Lời nói đầu. (1 trang) 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết (8 trang – 10 trang) 

1.1. Khái niệm về quản trị sản xuất 

1.2. Vai trò của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp 

1.3. Nội dung quản trị sản xuất trong doanh nghiệp 

1.4. Nội dung lý thuyết vấn đề cần phân tích (dự báo, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu 

cầu nguyên vật liệu, điều độ sản xuất, quản trị dự trữ 

Chương 2: Phân tích thực trạng vấn đề cần nghiên cứu (27-35 trang) 

2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp 

2.1.1. Tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp 

2.1.2. Đặc điểm họat động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 

2.1.3. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp 

2.2. Tình hình công tác dự báo/hoạch định tổng hợp/hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu/ 

điều độ sản xuất/ quản trị hàng dự trữ 

2.3. Phân tích và đánh giá công tác dự báo/ hoạch định tổng hợp/ hoạch định nhu cầu 

nguyên vật liệu/điều độ sản xuất/quản trị hàng dự trữ 

Chương 3: Kiến nghị và giải pháp (7-10 trang) 

3.1. Đánh giá chung công tác dự báo/hoạch định tổng hợp/ hoạch định nhu cầu nguyên vật 

liệu/ điều độ sản xuất/ quản trị hàng dự trữ 

3.2. Kiến nghị và giải pháp 

Kết luận (1 trang)        
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ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

QUẢN TRỊ MARKETING – 8 tuần 

Mục lục. (1 trang) 

Lời nói đầu. (1 trang) 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết (8 trang – 10 trang) 

1.1 Một số khái niệm cơ bản 

1.2 Vai trò của quản trị Marketing 

1.3 Nội dung của quản trị Marketing ( vấn đề cần nghiên cứu) 

 

Chương 2: Phân tích thực trạng vấn đề cần nghiên cứu (27 trang – 35 trang) 

     2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp 

     2.1.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của tổ chức 

     2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức 

     2.2 Phân tích thực trạng quản trị Marketing tại doanh nghiệp 

     2.2.1 Tình hình nghiên cứu thị trường 

     2.2.2 Chính sách giá cả;chính sách sản phẩm hàng hóa; chính sách phân phối; chính sách 

xúc tiến hỗn hợp tại doanh nghiệp. 

     2.3 Phân tích đánh giá thực trạng quản trị Marketing tại doanh nghiệp 

 Phân tích và đánh giá tình hình nghiên cứu thị trường 

     Phân tích và đánh giá chính sách giá cả; chính sách sản phẩm hàng hóa; chính sách phân 

phối; chính sách xúc tiến hỗn hợp tại doanh nghiệp. 

Chương 3: Đề xuất, kiến nghị (7 trang – 10 trang) 

             3.1 Đánh giá chung về tình hình quản trị Marketing tại doanh nghiệp 

             3.2 Một số đề xuất kiến nghị về quản trị Marketing tại doanh nghiệp 

Kết luận (1 trang)        
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THANG ĐIỂM CHẤM  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Lớp CĐ50QT1,2  

 Năm học 2012 -2013 

 
 

STT NỘI DUNG ĐIỂM 

1 Ý thức sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp 1 

2 Hình thức chuyên đề tốt nghiệp 1 

3 Thời gian làm và nộp chuyên đề tốt nghiệp 1 

4 Nội dung 

Lời mở đầu 

Chương 1 

1.1 Khái niệm chung 

1.2 Vai trò  

1.3 Nội dung 

Chương 2 

2.1 Giới thiệu công ty 

2.2 Thực trạng  

2.3 Phân tích đánh giá 

Chương 3 

3.1 Nhận xét chung 

3.2 Đề xuất, kiến nghị 

Kết luận 

(7) 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

 

0.5 

1.5 

1 

 

0.5 

1 

0.5 

Tổng 10 

Ngày 10 tháng 4 năm 2012 

                                                                                             Tổ trưởng bộ môn 
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PHIẾU ĐIỂM 
 

CHUYÊN ĐỀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC 2009 – 2012 

 

Họ và tên sv :…………………………………………………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Thang điểm. 

STT NỘI DUNG 
ĐIỂM 

CHUẨN 

ĐIỂM 

GIÁO VIÊN THỨ 

NHẤT 

ĐIỂM 

GIÁO VIÊN THỨ 

HAI 

ĐIỂM 

TRUNG 

BÌNH 

GHI 

CHÚ 

1 Ý thức sinh viên làm 

chuyên đề tốt nghiệp 

1     

2 Hình thức chuyên đề 

tốt nghiệp 

1     

3 Thời gian làm và nộp 

chuyên đề tốt nghiệp 

1     

4 Nội dung 

Lời mở đầu 

Chương 1 

1.4 Khái niệm chung 

1.5 Vai trò  

1.6 Nội dung 

Chương 2 

2.1 Giới thiệu công ty 

2.2 Thực trạng  

2.3 Phân tích đánh giá 

Chương 3 

3.1 Nhận xét chung 

3.2 Đề xuất, kiến nghị 

Kết luận 

(7) 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

 

0.5 

1.5 

1 

 

0.5 

1 

0.5 

    

Tổng 10     

Ngày…….tháng…..năm 2012 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 

Giáo viên chấm thứ nhất 

(Ký ghi rõ họ tên) 

Giáo viên chấm thứ hai 

(Ký ghi rõ họ tên) 

 

Tổ trưởng bộ môn 

(Ký ghi rõ họ tên) 
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chuy ªn ®Ò tèt nghiÖp 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Khoa                                    :     Kinh tÕ 
 Gi¸o viªn híng dÉn     :      

    Líp                                        :     C§50QT 

       Sinh viªn thùc hiÖn        :      
    

    
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nam ®Þnh, th¸ng 6 n¨m 2012 

Bé c«ng th¬ng 

Trêng cao ®¼ng c«ng nghiÖp Nam §Þnh 
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    B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 

 

 

T¹i c«ng ty: ……………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Khoa                                    :     Kinh tÕ 
 Gi¸o viªn híng dÉn     :      

    Líp                                        :     C§50QT 

       Sinh viªn thùc hiÖn        :      
    

    
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Nam ®Þnh, th¸ng 6 n¨m 2012 

 

Bé c«ng th¬ng 

Trêng cao ®¼ng c«ng nghiÖp Nam §Þnh 


