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KHOA CƠ KHÍ 

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 
 

 

 

 

Tp.HCM, ngày 01 tháng 08 năm  2014 

 

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP 

 

1. Giới thiệu 

Hướng dẫn này nhằm mục đích thống nhất về mặt hình thức cách trình bày quyển báo cáo 

các đợt thực tập tốt nghiệp / thực tập kỹ thuật dành cho sinh viên thuộc Bộ môn Cơ Điện Tử. 

 

2. Qui định về trình bày quyển báo cáo 

Mỗi sinh viên sẽ nộp 01 quyển báo cáo với những qui định sau:  

 

2.1. Các nội dung yêu cầu phải có và theo thứ tự trong quyển báo cáo 

- Trang bìa mềm. 

- Phiếu đánh giá sinh viên thực tập (mẫu AA002). 

- Lời cảm ơn. 

- Mục lục. 

- Danh sách hình vẽ (nếu có). 

- Danh sách bảng biểu (nếu có). 

- Phần liệt kê các từ viết tắt (nếu có). 

- Nội dung các phần. 

- Tài liệu tham khảo. 

 

2.2. Khổ giấy 

Quyển báo cáo được in một mặt trên khổ giấy A4. 

 

2.3. Trang bìa  

 Tất cả các nội dung ở trang bìa dùng font size 14, ngọai trừ phần “TÊN ĐỀ TÀI THỰC 

TẬP” ở phần bìa là dùng font size lớn hơn, ví dụ 20) 

 

Nội dung của trang bìa như sau: 

  



FS017 

2 

 

  
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

KHOA CƠ KHÍ - BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 

  

   

BK
TP.HCM

 
 

 

 

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP / KỸ THUẬT 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI THỰC TẬP 

 

 

 
Sinh viên thực hiện:      MSSV: 

Giảng viên hướng dẫn: 

Cơ quan thực tập: 

 

 

 

TPHCM, ngày        tháng        năm 

 

 

 

TP.HCM, 2013 
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2.4. Trình bày mục lục 

 Nội dung chính của báo cáo được chia thành các phần đánh số thứ tự 1, 2, 3, … từ phần đầu 

đến phần cuối cùng. 

 

 Các trang bao gồm lời cảm ơn, mục lục, danh sách các hình vẽ, bảng biểu, và từ viết tắt (nếu 

có) được đánh số trang bằng chữ i, ii, iii, iv…. Trang số 1 được đánh số cho trang đầu tiên bắt đầu 

từ phần 1. 

 

 Tên các phần và các đề mục dùng phông chữ Unicode / Times New Roman, cỡ chữ 13, 

khoảng cách các dòng 1.5. Tên các phần dùng kiểu chữ in đậm, tất cả các đề mục có cấp độ nhỏ 

hơn chương nên dùng chung kiểu chữ bình thường.  

 

2.5. Trình bày trang nội dung  

 Nội dung các phần chính nên được trình bày súc tích, cô đọng; giới hạn trong khoảng từ 20 

đến 30 trang. Trang nội dung của các phần được qui định thống nhất như sau: 

- Phông chữ: Unicode / Times New Roman. 

- Cỡ chữ: 13 

- Khoảng cách giữa các hàng: 1.5 (1.5 lines) 

- Canh lề: 

   Lề trái: 3,0cm 

   Lề phải: 2,0cm 

   Trên: 2,5cm 

   Dưới: 2,5cm 

- Định dạng: canh lề cả trái và phải (Justify). 

- Đầu dòng lùi vào trong 1cm. 

- Khoảng cách giữa các đoạn (Paragraph): 6pt (spacing, before) 

- Header: cách lề trên 1,25cm, bên trái ghi tên của phần tương ứng. 

- Footer: cách lề dưới 1,25cm, chính giữa chỉ ghi số trang. 

 

2.6 Trình bày bảng số liệu, hình vẽ, công thức 

 Tất cả các bản số liệu, hình vẽ, công thức trong quyển báo cáo đều phải được đánh số thứ 

tự. Mỗi loại có số thứ tự riêng. Ví dụ: 

- Hình 2.3 là hình thứ 3 trong phần 2. 

- Bảng 2.3 là bảng thứ 3 trong phần 2. 
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- Công thức (3.1) là công thức thứ 1 trong phần 3. 

 

Tên của bảng đặt ở trên canh lề bên trái của bảng. Tên của hình để ở dưới canh giữa dòng. 

Số thứ tự công thức đặt cùng hàng với công thức sát bên lề phải và để trong ngoặc đơn.  

 

3. Nội dung sơ lược các phần 

Dưới đây chỉ là dàn khung trình bày để tham khảo … Tùy theo tình hình, điều kiện thực tế, 

sinh viên cần trao đổi trực tiếp với cán bộ hướng dẫn (ở đơn vị / trường) để quyết định các đề mục 

cần trình bày. 

 

Phần 1: Tổng Quan 

1.1. Giới thiệu về công ty… 

1.2. Sơ đồ tổ chức 

1.3. Sản phẩm chính của công ty 

1.4. …. 

 

Phần 2: Qui trình vận hành hệ thống … 

2.1. Mô tả qui trình  

2.2. Thành phần hệ thống 

2.3. Đặc tính kỹ thuật 

2.4. … 

 

Phần 3: Giải quyết vấn đề … 

3.1. Đặt vấn đề  

3.2. Hình thành bài toán 

3.3. Giải quyết bài toán 

3.4. Đánh giá kết quả 

 

Phần 4: Kết luận và kiến nghị 

 

----- Hết ----- 


