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THÔNG BÁO 

Nộp bản cứng Báo cáo thực tập giữa khóa  

Khóa 57 và các khóa ghép HKII năm học 2020-2021 

 

Để hoàn tất các công tác xử lý nghiệp vụ liên quan đến học phần Thực tập giữa 

khóa của sinh viên Khóa 57 và các khóa ghép ở HKII năm học 2020-2021, Cơ sở II 

thông báo về việc nộp bản cứng Báo cáo thực tập giữa khóa nhƣ sau:  

1. Thời gian và hình thức nộp:  

Từ ngày ra thông báo đến ngày 26/11/2021, sinh viên nộp bản cứng Báo cáo 

thực tập giữa khóa (bao gồm Giấy xác nhận của Cơ quan thực tập) qua đƣờng bƣu 

điện theo hình thức chuyển phát nhanh cho Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng. 

Lưu ý:  

+ Nội dung bản cứng Báo cáo thực tập giữa khóa hoàn toàn giống file đã nộp 

cho GV hướng dẫn chấm điểm. Bất cứ sự khác biệt nào được xem là hành vi cố ý gian 

lận trong việc nộp bài và sinh viên sẽ bị xử lý theo quy chế đào tạo hiện hành. 

+ Sinh viên lưu file scan Giấy xác nhận của Cơ quan thực tập trước khi gửi bản 

cứng cho Ban KT&ĐBCL. 

2. Địa chỉ nhận Báo cáo thực tập giữa khóa:  

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng (Phòng A201) Cơ sở II Trƣờng Đại học 

Ngoại thƣơng - Số 15 đƣờng D5, Phƣờng 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Hữu Thảo, điện thoại: 0935 168 278, 

email: nguyenhuuthao.cs2@ftu.edu.vn. 

3. Trường hợp sinh viên không thể nộp bản cứng Báo cáo thực tập giữa khóa 

do đang trong thời gian cách ly, phong tỏa, giãn cách theo quy định của cấp có thẩm 

quyền hoặc điều kiện khách quan khác, sinh viên báo cáo cho Ban KT&ĐBCL qua 

đƣờng Link. 
 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- BGĐ (để báo cáo); 

- Ban QLĐT (để thông báo cho SV); 

- Các bộ môn, GVHD (để phối hợp); 

- SV K57 và các khóa ghép (để thực hiện); 

- Admin Edusoft (đƣa lên website QLĐT); 

- Ban TT&QHĐN (đƣa lên website CSII); 

- Lƣu: VT, KT&ĐBCL, Smart office. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

PGS, TS Trần Quốc Trung 
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