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KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO 

 HỆ CHÍNH QUY ĐẠI HỌC K06 

 

Căn cứ vào mục tiêu đào tạo các chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường 

biển đảo - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

Căn cứ vào quy trình đào tạo hệ đào tạo chính quy toàn khoá học của Đại học Tài 

nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo quy định kế hoạch Thực tập tốt nghiệp 

cho sinh viên Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo như sau: 

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Vân dụng tổng hợp kiến thức đã được trang bị tại nhà trường vào giải quyết một số 

vấn đề thực tiễn ở cơ sở thực tập. 

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ thực tập và hoàn thành Thực tập tốt nghiệp (nếu đủ 

điều kiện) với hoàn thành những nhiệm vụ do cơ quan thực tập yêu cầu. 

Giúp sinh viên hệ thống hoá và củng cố những kiến thức cơ bản về tài nguyên và 

môi trường biển đảo, kiến thức chuyên môn đã được trang bị, vân dụng vào thực tế để 

giải quyết một hoặc một số vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. 

Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp, hình thành các phẩm 

chất trí tuệ, phương pháp tiếp cân, giải quyết các vấn đề chuyên môn mà thực tế đòi hỏi. 

Tạo cơ hội cho sinh viên phát hiện các kiến thức còn thiếu để có kế hoạch bổ sung, 

hoàn thiện. 

2. Yêu cầu 

2.1. Về chính trị tư tưởng 

Quán triệt chủ trương chính sách của Đảng và chế độ quản lý kinh tế của Nhà 

nước, đặc biệt là những quan điểm đổi mới quản lý Nhà nước về kinh tế. 

Tu dưỡng, rèn luyện theo các tiêu chuẩn của người quản lý, chuyên gia kinh tế 

đồng thời thấy rõ những mục tiêu cần phấn đấu tu dưỡng để trở thành người có đủ phẩm 

chất, năng lực phù hợp với cơ chế kinh tế mới. 

2.2. Về chuyên môn 

Vân dụng tổng hợp kiến thức các môn học đã được Nhà trường trang bị để nghiên 

cứu, giải quyết một hoặc một số vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. 
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Rèn luyện năng lực thực hành, vận dụng lý luận vào giải quyết các tình huống cụ 

thể trong thực tiễn. 

Rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học, khả năng khảo sát nắm bắt và phân 

tích, tìm biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. 

Kết thúc thực tập phải hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Khuyến khích sinh 

viên nghiên cứu những vấn đề, đề tài mới, vừa tầm hoặc khuyến khích sinh viên về địa 

phương nơi cư trú để thực tập. 

2.3. Về công tác phục vụ cơ sở 

Tham gia giải quyết những công việc cụ thể do đơn vị cơ sở, ngành yêu cầu. 

Đề xuất những kiến nghị nhằm giúp cơ sở thực tế cải tiến các mặt công tác. 

II- NỘI DUNG 

Nội dung Thực tập phải trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động ở lĩnh vực nghiên 

cứu trên trong thời gian gần đây, rút ra các thành tựu, hạn chế cũng như nguyên nhân của 

các hạn chế để đưa ra và trình bày các giải pháp cần thiết nhằm cải thiện tình hình ở các 

lĩnh vực nghiên cứu. 

Sinh viên ngành QLTN&MTBĐ có thể chọn một trong nhiều vấn đề thuộc tài 

nguyên và môi trường biển đảo để nghiên cứu và viết Báo cáo TTTN. Các vấn đề sau 

khuyến khích sinh viên nghiên cứu: 

 Nhóm đề tài nghiên cứu chính sách, luật, quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường biển 

 Nhóm đề tài nghiên cứu đánh giá rủi ro, tác động môi trường biển 

 Nhóm đề tài ứng dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi 

trường biển 

 Nhóm đề tài ứng dụng các mô hình toán trong nghiên cứu tài nguyên và môi 

trường biển 

Chú ý: 

Sinh viên có thể chọn những vấn đề nằm ngoài những gợi ý trên nhưng đối với 

những đề tài truyền thống, muốn có kết quả tốt hơn, Báo cáo TTTN của sinh viên phải 

thể hiện được sự phân tích sâu sắc vấn đề quan tâm và/hoặc thể hiện cách tiếp cận mới 

trong nghiên cứu. Khoa không chấp nhận những đề tài chung chung, quá rộng hoặc 

những đề tài nằm ngoài mục tiêu, chương trình đào tạo của ngành QLTN&MTBĐ. 

Sinh viên có thể tham khảo nhưng không được sao chép các báo cáo của tác giả 

khác. Cần phải trích dẫn rõ ràng nguồn tham khảo nếu trong bài báo cáo có sử dụng các 

nghiên cứu của những người khác. 

III- NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Một Báo cáo TT tốt nghiệp gồm có những nội dung chính và được viết theo thứ tự 

như sau: 

1. Trang bìa và trang phụ bìa (theo mẫu) 

2. Lời cảm ơn 
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3. Nhận xét của cơ sở thực tập (theo mẫu) 

4. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (theo mẫu) 

5. Mục lục 

6. Danh mục bảng, biểu đồ (nếu có) 

7. Danh mục các từ viết tắt (nếu có) 

8. Phần mở đầu 

9. Phần nội dung 

10. Phần kết luận 

11. Tài liệu tham khảo 

12. Phụ Lục (nếu có) 

13. Nhật ký thực tập 

IV- NHỮNG QUI ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TỪNG NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO 

1. Trang bìa và trang phụ bìa 

Trang bìa và trang phụ bìa được trình bày theo mẫu ở trang 14. 

2. Lời cảm ơn 

Lời cảm ơn đối với cơ sở thực tập, người hướng dẫn tại cơ sở, giảng viên hướng dẫn của 

Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh và những người khác (gia 

đình, người thân, bạn bè...) vì đã tạo điều kiện cho hoàn thành báo cáo này. 

3. Nhận xét của cơ sở thực tập 

Phiếu này dùng để Cơ sở thực tập ghi những nhân xét về việc sinh viên có hoàn thành 

những nội dung mà đơn vị yêu cầu hay không, nhân xét về nội dung và hình thức của 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp,. (Mẫu TTTN6.1-Phiếu nhận xét CBHD). 

4. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn 

Phiếu này dùng để giảng viên ghi những nhân xét về việc sinh viên có hoàn thành những 

nội dung mà GVHD yêu cầu hay không, nội dung Báo cáo thực tập tốt nghiệp, hình thức 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... (Mẫu TTTN6.2-phiếu nhận xét GVHD). 

5. Mục lục 

Mục lục cần có tên các phần, tiểu mục chính của từng phần và số trang, không cần đưa 

vào các tiểu mục nằm trong các tiểu mục chính. 

6. Danh mục bảng, biểu đồ (nếu có). 

Nếu trong Báo cáo thực tập tốt nghiệp có bảng, biểu đồ thì trong Báo cáo thực tập tốt 

nghiệp phải có trang Danh mục bảng, biểu đồ. Các bảng số liệu được đánh thứ tự theo 

bảng, biểu đồ được đánh thứ tự theo biểu đồ. 

6.1. Danh mục bảng  

 

Bảng 1: Tên bảng (canh giữa, co chữ 13, in đậm) 
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STT Họ và tên Giới tính Năm sinh 

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

(Nguồn: in nghiêng trong ngoặc kép, canh giữa, co chữ 12- nếu có) 

6.2.  Sơ đồ, bản đồ, hình ảnh 

Hình 1: Tên sơ đồ/ bản đồ/ hình ảnh (canh giữa, in đậm, co chữ 13) 

 

(Nguồn: in nghiêng trong ngoặc kép, canh giữa, co chữ 12- nếu có) 

7. Danh mục các từ viết tắt (nếu có) 

Nếu trong báo cáo Thực tâp tốt nghiệp có từ viết tắt, thì trong Báo cáo TTTN phải có 

trang Danh mục các từ viết tắt, các từ viết tắt được xếp thứ tự theo a,b,c... 

8. Phần mở đầu 

1. Lý do chọn cơ quan/ đơn vị làm nơi thực tập 

2. Mục tiêu, nội dung thực tập tại cơ quan/ đơn vị 

3. Phạm vi và đối tượng thực tập 

4. Bố cục của báo cáo thực tập 

9. Phhần nội dung 

Tổng số trang của phần nội dung ít nhất 30 trang và nhiều nhất 50 trang 

Chương 1: Giới thiệu cơ quan (đơn vị thực tập)  

 Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập 

 Cơ cấu tổ chức quản lý đơn vị thực tập  

 Năng lực kinh nghiệm đơn vị 

 Phòng ban sinh viên thực tập 

Chương 2: Cơ sở lý luận phục vụ nội dung thực tập  

 Các khái niệm 

 Các nghiên cứu liên quan đến nội dung thực tập (trong và ngoài nước) 

Chương 3: Kết quả thực tập  

 Khối lượng thực hiện và kết quả đạt được 
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 Đánh giá khối lượng thực hiện và kết quả đạt được so với kế hoạch thực tập đề 

ra 

Chương 4: Bài học kinh nghiệm cho bản thân sau khi thực hiện chương trình thực tập 

 Xác định những yêu cầu cần phải có (tư duy, kiến thức, kỹ năng  

và thái độ) để tham gia vào hoạt động của đơn vị thực tập 

 Đánh giá bản thân: Đã học hỏi, rèn luyện được gì? Còn khiếm khuyết, hạn chế 

gì? Cần khắc phục, bổ sung gì? (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

 Những đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

Lưu ý: 

Cần minh họa các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ (có trích nguồn) liên quan đến nội 

dung phân tích. Các bảng số liệu chi tiết đưa vào phụ lục 

Các giải pháp phải logic, gắn liền với các phân tích đánh giá thực trạng với thực tế 

và có ý nghĩa thực tiễn. 

10. Phần kết luận 

Tóm lại các vấn đề đã phân tích và mô tả ở trên và nhân xét chung nhất về cơ sở thực 

tập. 

Có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt lại những gì mà chương trình thực tập đã 

thực hiện) hoặc mở vấn đề (những dự án  tham gia thực tiễn mới có thể tiếp tục nhằm 

phát triển bản thân) 

11. Danh mục tài liệu tham khảo 

1. Tài liệu tiếng Việt (sort theo họ) 

2. Tài liệu nước ngoài (sort theo tên) 

12. Phụ lục  

13. Nhật ký thực tập  

V- CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TTTN 

1. Đóng quyển 

Báo cáo thực tập được in trên giấy A4, in 1 mặt và đóng bìa mềm.  

2. Số trang 

Tổng số trang các phần nội dung ít nhất 30 trang và nhiều nhất 50 trang, không 

quy định số trang về phần phụ lục, tài liệu tham khảo, nhận xét của GVHD. Đánh số 

trang bên dưới các trang và canh giữa. Các phần danh mục... đánh số trang bằng số La 

mã thường (i, ii, iii, iv,.) 

3. Định dạng trong báo cáo 

- Khổ giấy: A4, in một mặt 

- Kiểu chữ (font): Times New Roman 

- Cỡ chữ (font size): 13 

- Cách dòng (line spacing): 1,12 lines 

- Cách đoạn (spacing): 
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o Before : 6 pt 

o After : 6 pt 

- Định lề (margin): 

o Top : 2,0 cm 

o Bottom : 2,0 cm 

o Left : 3,5 cm 

o Right : 2,0 cm 

o Header : 1,5 cm 

o Footer : 1,5 cm 

4. Trình bày các bảng và hình trong báo cáo 

• Tên gọi bảng và hình, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ... 

- Tất cả những số liệu, được lập thành hàng và cột đều thuộc về bảng. Được 

đánh số theo thứ tự bảng. 

- Tất cả những hình ảnh, bản đồ, biểu đồ, sơ đồ đều được gọi chung là hình. 

Được đánh dấu theo thứ tự hình 

• Đánh số thứ tự bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình. 

Tất cả các Bảng, Biểu đồ, Sơ đồ và Hình đều phải có tên và phải được đánh số thứ 

tự. Tiêu đề của Bảng, Biểu đồ, Sơ đồ và Hình được đặt phía trên của Bảng, Biểu đồ, Sơ 

đồ và Hình đó. Số thứ tự của Bảng gồm 2 phần, ngăn cách nhau bởi dấu chấm. Phần đầu 

chỉ số thứ tự phần của báo cáo phần sau chỉ số thứ tự của Bảng (hoặc biểu đồ, hình.). 

•  Trích dẫn nguồn đối với bảng và hình. 

Việc đưa ra các dữ liệu trong bảng và hình cần được trích nguồn cụ thể. Dòng trích 

dẫn nguồn dữ liệu của bảng hay hình được đặt ngay phía dưới của bảng hay hình đó, in 

nghiêng và canh lề phải. 

•  Đơn vị tính của bảng. 

- Nếu tất cả các đại lượng hay con số ghi trong một bảng có cùg một đơn vị tính, thì 

đơn vị tính được ghi phía trên bên phải của bảng đó. 

- Nếu những đại lượng hay con số trong một bảng có nhiều đơn vị tính khác nhau 

như là kg, m
3
, triệu đồng, %... thì cần có một hàng hay cột riêng cho đơn vị tính. 

5. Trích dẫn tài liệu tham khảo 

5.1-Sách 

1.1. Sách bản in:  

Họ và tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách. Nhà xuất bản. Nơi xuất bản.  

Cơ quan xuất bản - nếu không có tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách. Nhà xuất bản. 

Nơi xuất bản. 

Ví dụ: Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Tử Siêm và Thái Phiên (2003). Một số hệ số K được 

tính theo thực nghiệm. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội. 

UBND TP.HCM (2018). Niên giám thống kê dân số TP.HCM  năm 2018. Nxb Khoa 

học Kỹ thuật. TPHCM.. 
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1.2. Sách bản điện tử:  

Tên tác giả (năm xuất bản). Tên tài liệu .Doi: Số DOI 

Ví dụ: Leaver, B. L., Ehrman, M., & Shekhtman, B. (2005). Achieving success in second 

language acquisition. Doi: 10.1017/CBO9780511610431 

hoặc Tên tác giả (năm xb). Tên sách [online], Nhà xb, ngày truy cập, từ <URL>. 

Ví dụ:   

- Srinivas, H. (2003). An Integrated Urban Water Strategy [online]. Viewed 13 August 

2003. From:< http://www.gdrc.org/uem/water/urban-water.html>. 

- Nguyễn Văn A (2003). Nhập môn xử lý ảnh [online]. Ngày truy cập 13/08/2003. Từ: 

<http://www.gdrc.org/uem/water/urban-water.html>. 

5.2- Tạp chí, báo 

5.2.1. Bài báo bản in:  

Họ và tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí. Tập (số báo).Các trang đăng 

bài. 

Ví dụ: 

Trần Quốc Vinh và Hoàng Tuấn Minh (2010). Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

trong nghiên cứu xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Khoa học và Phát 

triển. Số 8 (2010). Trang 20-60. 

5.2.2. Bài báo bản điện tử:  

Họ và tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí. Tập (số báo). Các trang đăng 

bài. Doi: số DOI. 

DOI (a Digital Object Identifier) là một tên riêng được tổ chức DOI quốc tế đặt cho mỗi 

bài báo khoa học xuất bản trên mạng. Tên riêng này là một đường dẫn tồn tại lâu dài đến 

vị trí bài báo trên Internet.   

Ví dụ: 

Hayward, L., & Spencer, E. (2010). The complexities of change: Formative assessment in 

Scotland. Curriculum Journal. 21(2). 161-177. Doi: 10/1080/09585176.2010.480827 

5.2.3. Các báo in hàng ngày (Tuổi Trẻ, Thanh Niên/Printed or Online): 

Tên tác giả/tên phóng viên (năm xb). Tên bài báo. Tên báo. Mục. Ngày ấn bản. 

Ví dụ: 

Quốc Thanh (2007). Sông Thị Vải không còn … thở, Tuổi Trẻ. Xã Hội-Đời Sống. 

26/09/2007. 

5.3-  Luận văn, công trình đề tài dự án 

Họ và tên tác giả (năm hoàn thành). Tên công trình. Trình độ (cấp độ đề tài). Cơ quan 

thực hiện. Nơi thực hiện.  

Nguyễn Văn A (2015). Ứng dụng GIS và viễn thám giám sát rừng ngập mặn Cần Giờ. 

Luận văn Thạc Sỹ. ĐH Tài nguyên & Môi trường TPHCM. TP.HCM. 
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Lâm Sỹ A (2014). Tài nguyên vị thế đảo Bạch Long Vỹ. Đề tài NCKH NT007. Cấp 

Tỉnh. Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam. Hà Nội. 

5.4- Bài viết đăng trên website 

Họ và tên tác giả (năm đăng bài trên website). Tên bài viết. Ngày truy cập bài viết. 

Đường dẫn đến bài viết. 

Nguyễn Văn A (2010). So sánh đặc điểm Landsat 8 và sentinel 2. Truy cập ngày 

28/11/2010. Từ http://www........ .  

HEPA (2006). Đóng góp của cộng đồng vào các chính sách bảo vệ môi trường: đừng 

chỉ là “trang trí” [online]. Truy cập ngày 20/09/2007 2007. Từ 

http://www.hepa.gov.vn/content/detail.php?parentid=&catid=252&id=135. 

6.  Hướng dẫn phân tích dữ liệu định lượng. 

Phân tích là sự so sánh, đối chiếu giữa cái này và cái kia, với mục đích nhân 

dạng xu thế biến động, mức độ ảnh hưởng và nguyên nhân. Trong phân tích cần làm 

rõ: 

- Xu thế biến động: tăng hay giảm, nhiều hay ít. 

- Ý nghĩa của xu thế này: xu thế có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với cơ sở thực tập? 

- Nguyên nhân của xu thế này: tìm hiểu những nhân tố nào có thể gây nên xu 

thế đó? Những so sánh cần làm trong phân tích là: 

- So sánh số thực tế so với số kế hoạch. 

- So sánh số thực tế năm nay so với số thực tế năm trước. 

- So sánh số thực tế của cơ sở thực tập so với số của người khác cùng một thời 

điểm (so sánh với trung bình ngành, với cơ sở cạnh tranh trực tiếp, với người dẫn 

đầu ngành, với phương án kinh doanh khác...). 

Từ những bảng số liệu thu được từ cơ sở thực tập và các nguồn khác, sinh viên cần 

phải sử dụng nó để phục vụ cho mục đích phân tích, như: loại bỏ các số liệu không liên 

quan, hoặc thêm những cột phân tích, hoặc các hàng phân tích cho những tính toán cụ 

thể. 

VI- LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC: 

Thời gian đợt thực tập:14/12/2020 đến 30/01/2021. 

Báo cáo thực tập: 22/02/2021 đến 01/03/2021. 

Trong giai đoạn này, kết hợp với sự hướng dẫn của Giảng viên, mỗi sinh viên chọn 

một nội dung chuyên sâu để nghiên cứu. Từ đó, xác định tên đề tài, nội dung đề tài và 

tiến hành thu thập, xử lý số liệu liên quan đề tài để viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Cụ 

thể như sau: 

Bước 1: Xây dựng đề cương sơ bộ. Qua tìm hiểu ở đơn vị thực tập, cùng sự hướng 

dẫn của GV và gợi ý hoặc yêu cầu của cơ quan thực tập, SV viết đề cương sơ bộ và thông 

qua GVHD. 

Bước 2: Xây dựng đề cương chi tiết. 

Nghiên cứu tài liệu lý luân và thực tế ở cơ quan thực tập, các văn bản chính sách 
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quy định của Nhà nước có liên quan đến đề tài nghiên cứu; 

Khảo sát, thu thập số liệu và tình hình thực tế; 

Viết đề cương chi tiết và thông qua GVHD. 

Bước 3: Viết bản thảo Báo cáo thực tập và thông qua GVHD 

SV dựa trên đề cương chi tiết được duyệt, tiếp tục tìm hiểu thực tế, đọc tài liệu viết 

nội dung chi tiết Báo cáo thực tập; 

Trên cơ sở tham khảo ý kiến của cơ sở thực tập & GVHD, SV hoàn thành bản thảo 

Báo cáo thực tập và nộp cho GVHD. 

Bước 4: Hoàn thành Báo cáo thực tập, báo cáo và chia tay cơ sở thực tập 

Tiếp tục sữa chữa, hoàn thiện Báo cáo thực tập. Hình thức trình bày theo đúng mẫu 

quy định. Báo cáo thực tập phải có nhận xét của cơ sở thực tập về các mặt: nội dung, tinh 

thần, thái độ thực tập; 

Bảo vệ Báo cáo thực tập cho cơ sở thực tập (nếu có yêu cầu) và chia tay cơ sở thực 

tập; 

Nộp bản chính thức Báo cáo thực tập cho GVHD. 

VII- YÊU CẦU KHÁC 

- Thời gian nộp Báo cáo TT TN: 30/01/2021, nộp tại Văn phòng Khoa. 

Sáng: 8h30 - 11h30,  Chiều: 13h30 - 16h30  

- Thời gian báo cáo TT TN: 22/02/2021 đến 01/03/2021 

GVHD nắm vững quy trình và  quy chế để hướng dẫn sinh viên thực hiện. 

GVCN chịu trách nhiệm về việc đôn đốc SV liên hệ chặt chẽ với giảng viên, đảm 

bảo đúng tiến độ đề ra. 

- Mỗi sinh viên cần nộp: 02 quyển Báo cáo TTTN đã có có chữ ký và DẤU XÁC 

NHẬN của cơ sở thực tập và CHỮ KÝ của giảng viên hướng dẫn ký vào phiếu Nhận xét 

của giảng viên hướng dẫn. 

Sau khi báo cáo, sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng và nộp về Khoa. 

Sau khi Hội đồng kết thúc, thành viên Hội đồng nộp bảng điểm hoàn chỉnh về 

Khoa. 

Để thực hiện tốt kế hoạch, Ban Chủ nhiệm Khoa QLTN&MTBĐ đề nghị các giảng 

viên hướng dẫn giúp đỡ và đôn đốc sinh viên hoàn thành đứng tiến độ. 

PhóTrưởng Khoa 

(Đã ký) 

TS. LÊ THỊ KIM THOA
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