
NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP 

Chương 1: Giới thiệu về công ty thực tập 

• Tên công ty 

• ðịa chỉ 

• Loại hình hoạt ñộng 

• Sơ ñồ tổ chức 

• Chức năng của các bộ phận trong công ty 

• Bộ phận và công việc ñược phân công 

• Họ tên, ñiện thoại liên lạc của người hướng dẫn thực tập tại công ty 

Chương 2: Nội dung thực tập  

(chọn một trong các trường hợp sau ñây) 

1. Trường hợp thực tập tại các công ty chuyên Tin học 

• Mô tả chi tiết nhiệm vụ ñược giao 

• Trình bày chi tiết về nội dung các công việc ñược giao thực hiện. Tùy theo công việc 

ñể mô tả, chẳng hạn nếu 

� Cài ñặt hệ thống mạng: trình bày chi tiết hệ thống ñã cài ñặt. Những phần 

cứng và phần mềm gì dùng ñể xây dựng hệ thống. Ứng dụng của hệ thống 

trong công việc  

� Lắp ráp cài ñặt máy tính: Các loại máy, các phần mềm ñã thực hiện. Các sự cố 

và cách khắc phục... 

� Bảo trì hệ thống: mô tả hệ thống: những phần cứng và phần mềm gì dùng ñể 

xây dựng hệ thống., giới thiệu các chức năng của hệ thống, trình bày những 

nội dung công việc ñã thực hiện trong quá trình bảo trì 

� Viết chương trình: trình bày chức năng, mô tả chương trình qua các giao diện 

� Sử dụng các sản phẩm phần mềm quản lý  

- Mô tả chi tiết về nghiệp vụ của sản phẩm: Tên sản phẩm; Sản phẩm làm 

gì; Giới thiệu một số chức năng chính 

- Mô tả mô hình triển khai hệ thống: phần cứng, người dùng, hệ thống 

truyền thông... 

- ðánh giá ưu khuyết ñiểm của phầm mềm ñang sử dụng, khả năng ñáp ứng 

công việc ñang thực hiện. 



- Cần nâng cấp, bổ sung những chức năng nào. Mô tả các chức năng cần của 

ứng dụng này 

- ….. 

2. Trường hợp thực tập tại các công ty không chuyên Tin học 

• Mô tả chi tiết nhiệm vụ ñược giao 

• Phân tích hiện trạng của bộ phận, từ ñó ñề xuất xây dựng 

o Website  

o Phần mềm quản lý 

o Hệ thống mạng 

o …. 

Chương 3: Kết luận 

• Những kiến thức và kinh nghiệm thu thập ñược trong quá trình thực tập 

 

 

 


