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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức thực tập, trải nghiệm sản xuất tại Trường 

 

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo trong toàn Trường 

 

 Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đang học tập tại trường được trải 

nghiệm, làm quen với môi trường sản xuất thực tế, bổ sung kiến thức nghề nghiệp, 

đồng thời có thêm thu nhập cho bản thân. Nhà trường đã phối hợp với doanh nghiệp 

sản xuất đưa các dây chuyền sản xuất phù hợp với ngành nghề đào tạo để tổ chức sản 

xuất tại trường.   

 * Địa điểm thực tập: Khu xưởng may - Tầng 1 nhà D 

 * Đối tượng tham gia:   

+ Học sinh, sinh viên thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch của khoá học; 

+ Học sinh, sinh viên đang học tập tại trường đăng ký tham gia thực tập trải 

nghiệm, làm bán thời gian (1/2 ngày, ngoài thời gian học); 

+ Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp tại trường; 

* Quyền lợi:  

  + Được thực tập trải nghiệm trong môi trường công nghiệp gắn liền với sản xuất 

thực tế, giúp HSSV tích luỹ được kinh nghiệm làm viêc, tự tin khi tốt nghiệp ra 

trường.  

+ Được hỗ trợ chi trả lương hàng tháng; được khen thưởng khi đạt kết quả thực tập tốt;  

+ Trong quá trình thực tập HSSV đạt kết quả tốt được phía công ty nhận vào 

làm chính thức tại cơ sở chính; 

 Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung thông báo cho HSSV đơn vị 

mình biết đăng ký tham gia; phối hợp với phòng Đào tạo tư vấn cho HSSV các 

lớp tham gia thực tập trải nghiệm, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch của nhà trường đề 

ra./. 

(Học sinh, sinh viên đăng ký tham gia thực tập trải nghiệm điền thông tin 

vào mẫu đăng ký gửi về phòng Đào tạo cho thầy Giang SĐT: 0964 456 782; thầy 

Tâm SĐT: 01694 821 232; Thời hạn 

hết ngày 20/3/2015) 
 

    Nơi nhận:     
     - Như kính gửi;   

      - Lưu ĐT. 

    


