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ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP THỰC TẬP1 

Đối với sinh viên chuyên ngành Thẩm định giá 

 

Tiêu chí 
Rất kém Chưa đạt 

Đạt trung 

bình 
Tốt Rất tốt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Khả năng ứng dụng lý 

thuyết vào thực tiễn thẩm 

định giá tài sản 

           

Kỹ năng thu thập, xử lý 

thông tin phục vụ cho công 

việc thẩm định giá 

           

Kỹ năng giao tiếp, tinh thần 

hợp tác trong công việc tại 

đơn vị 

           

Đạo đức nghề nghiệp (trung 

thực, khách quan, bí mật, 

công khai…) 

           

Thái độ (tuân thù thời gian, 

nội quy tại đơn vị) 

           

Tác phong, lề lối làm việc 
           

 

 

Ý kiến khác: 
 

           

            

            

            

 

Đại diện doanh nghiệp  

(ký tên, đóng dấu)  

 

 

 
1 Quý danh nghiệp vui lòng đánh giá sinh viên bằng cách đánh X vào cột tương ứng với mức độ mà sinh viên 

đạt được. Xin chân thành cám ơn 

 

Trang Nhận xét  
(SV chọn theo Chuyên ngành) 

 

 

 



 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP THỰC TẬP2 

Đối với sinh viên chuyên ngành Kinh doanh bất động sản 

 

Tiêu chí 
Rất kém Chưa đạt 

Đạt trung 

bình 
Tốt Rất tốt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinh viên tuân thủ nội quy 

của công ty, đi làm đúng giờ 

           

Sinh viên làm những việc 

mà đơn vị yêu cầu với thái 

độ tích cực 

           

Sinh viên mạnh dạn giao 

tiếp, thân thiện với mọi 

người trong đơn vị 

           

Nhận xét chung của doanh 

nghiệp đối với sinh viên 

           

 

 

Ý kiến khác: 
 

           

            

            

            

 

 

Đại diện doanh nghiệp  

(ký tên, đóng dấu)  
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đạt được. Xin chân thành cám ơn 

 

Trang Nhận xét  
(SV chọn theo Chuyên ngành) 

 

 

 



 
 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TÁC GIẢ 

 

        Ghi rõ họ và tên tác giả 

  

Lời Cam đoan 



 
 

 

MỤC LỤC 

           Trang 

Danh mục các chữ viết tắt 

Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ 

Lời Mở đầu 

Chương 1 

 1.1……… 

 1.2………. 

Chương 2 

2.1……… 

 2.1.1…….. 

 2.2.2…….. 

………………… 

Chương 3 

(Số lượng chương tùy thuộc vào từng đề tài.) 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 

Mục lục 



 
 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT3 

CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ 

  

 

 

 

  

 
3 lập danh mục các từ viết tắt theo thứ tự ABC 

Danh mục chữ viết tắt Trang I 



 
 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ4 

Hình 1.1……………………………………………………………………….Trang … 

  

 
4 lập danh mục các bảng biểu theo trình tự xuất hiện trong luận văn 

Danh mục bảng biểu Trang II 



 
 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

Tính cấp thiết của đề tài 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu 

Câu hỏi nghiên cứu 

Bố cục đề tài 

  

Nội dung cơ bản của lời mở đầu  

Trang 1 



 
 

CHƯƠNG 1………. 

  

Trang ….. 



 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

- Giáo trình, sách 

- Bài báo 

- Vản bản pháp luật 

- Tài liệu khác: Khóa luận tham khảo, nguồn Internet,... 

  

Trang ….. 



 
 

 

PHỤ LỤC 

 

  

Trang ….. 



 
 

Chi tiết về yêu cầu 

Yêu cầu về quy mô và cấu trúc 

Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án được trình bày từ 15.000 đến 25.000 chữ  (khoảng 

70 trang, không kể phụ lục kèm theo). Số chương của Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án mỗi 

tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể. 

Soạn thảo văn bản 

Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, 

sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. 

Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án đóng bìa.  

Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4, dày khoảng 

70 trang (không tính phụ lục); kiểu chữ Times New Roman (Unicode) cỡ chữ 13 của hệ 

soạn thảo Winword; viết bằng tiếng Việt; cách dòng 1,5 lines; mật độ chữ bình thường. 

không được kéo hoặc nén khoảng cách giữa các chữ; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề 

trái 3,5 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh giữa phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có 

bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. 

Tiểu mục 

Các tiểu mục của Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án được trình bày và đánh số thành 

nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bố chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 2.1.1.1 

chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 1, mục 1 thuộc chương 2). 

Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục nghĩa là không thể có tiểu 

mục 2.1.1. mà không có 2.1.2. tiếp theo. 

Viết tắt 

Không lạm dụng viết tắt trong Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án. Chỉ viết tắt những 

từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án. 

Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất 

hiện trong Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ 

quan tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong 



 
 

ngoặc đơn. Nếu Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh 

mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án. 

Tài liệu tham khảo, cách trích dẫn, hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo 

Tài liệu tham khảo, cách trích dẫn tài liệu tham khảo 

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải là của riêng 

tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và ghi rõ nguồn trong danh mục Tài 

liệu tham khảo của Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án. Nếu sử dụng tài liệu của người khác 

(bảng biểu, hình vẽ, công thức, ý tưởng…) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu 

thì xem như đạo văn. 

Không trích dấn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không 

làm luận văn nặng nề với những tham khảo, trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ 

yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được 

mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc. 

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông 

qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không 

được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của Chuyên đề tốt nghiệp/ đề án. 

Khi trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng 

dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải 

tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi 

vào thêm 2 cm. Khi mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc 

kép. 

 Việc trích dẫn có thể thực hiện tự động bằng phần mềm. Sinh viên có thể sử dụng 

phần mềm phù hợp. Sau đây là hướng dẫn đơn giản được tích hợp trong Microsoft 

Word: 

- Cần trích dẫn nội dung chỗ nào thì đặt con trỏ ngay vị trí đó, và trích dẫn bằng 

cách vào “Reference”, chọn “insert citation”, chọn “add new source” 



 
 

 

- Lúc này sinh viên chọn hình thức nguồn tài liệu phù hợp và điền thông tin cần 

thiết theo yêu cầu 

 

Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo 

1. Tài liệu tham khảo được xếp theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, 

Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, 

không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu 

bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi 

tài liệu). 

2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận án theo thông lệ của 

từng nước: 

- Tác giả là người nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo họ 

- Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự 

thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ. 



 
 

- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban 

hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo xếp vào vần B, v.v… 

3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: 

- Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) 

- (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phảy sau ngoặc đơn) 

- Tên sách, luận án hoặc báo cáo , (in nghiêng, dấu phảy cuối tên) 

- Nhà xuất bản, (dấu phảy cuối tên nhà xuất bản) 

- Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) 

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy 

đủ các thông tin sau: 

- Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) 

- (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

- “tên bài báo”, ( đặt trong dấu ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 

- Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 

- Tập (không có dấu ngăn cách) 

- (số), (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

- Các số trang, (gạch ngang giữa 2 chữ số, dấu chấm kết thúc) 

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì 

nên trình bày sao cho từ dòng thứ 2 lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài 

liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi. 

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo: 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

Sách 
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Bài báo 

2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát 

triển lúa lai, Haà Nội. 

3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực 
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Hướng dẫn trích tài liệu tham khảo tự động 



 
 

Với cách trích dẫn tự động thì sinh viên có thể trích dẫn tài liệu tham khảo tự động bằng 

cách sau 

- Sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung chuyên đề tốt nghiệp/ đề án, sinh viên 

thực hiện một lần xuất tài liệu tham khảo 

- Vào references, chọn Bibliography và chọn reference 

 

- Tuy nhiên cách làm tự động này không thể tách tài liệu tham khảo theo thứ 

tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Sinh viên tham khảo nhiều thứ tiếng trong đề tài 

thì cần lưu ý thực hiện tách biệt tài liệu thành từng thứ tiếng theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phụ lục của luận văn  

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ trợ cho nội 

dung luận án như số liệu, mẫu biểu,  tranh ảnh… Nếu đề tài sử dụng những câu trả lời 

cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng 

nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các 

tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục.  

Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn. 

 


