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THÔNG BAO
VèNiêc «p trung sinh viên thvc tip

(dQ"t thvc tap tir ngày 21/5/2018 dén ngày 24/6/2018)

Theo ké hoach thyc tap dgt hoc k}' phu nâm hoc 2017 - 201 8, Tru&ng tà
chüc cho sinh vièn dai hpc h? chinh quy thuc tap chuyên môn tù ngày 21/5/2018

dén ngày 24/6/2018. Dé trién khai mot sé noi dung liên quan dén tht:rc tap,
Phòng Dào tao yêu càu sinh viên cic doàn thyc tap Cé mat tai Céc Hôi trubng
vào hòi 14h30' thü Nam ngày 17 thâng 5 n5m 2018, sinh viên nop Nhat ki thuc
tap và Béo cio thuc tap chuyên môn cho Céc Tb công tic thvc tap vào ngày
03/7/2018 (c6 danh sâch sinh viên cic doàn thvc tâp kèm theo).

Dia diem tap Ù-ung sinh viên cic doàn thuc tâp, dia dièm sinh viên Céc
doàn nop Nhât kY thvc tap và Bio Cio thvc tap chuyên môn cüa cic doàn thyc
tap nhu Sau:

1. Doàn thvc tap sé l: Tap trung tai HOi ü-uòng A. 701, nêp Nhat và
Bio Cio thvc tap tai BO môn Luat lao dong ( thày E)oàn Xuân Truò-ng), phòng
A15.08.

2. Doàn thvc tap sé 2: Tâp frung tai HOi tru&ng A 704, nop Nhat kg và
Bio Cio thgc tap tai BO môn Luat lao dong (Thày Nguyën Tién Düng), phòng
A15.08.

3. Doàn thvc tip 3: Tap trung tai HOi tru&ng A.804, nêp Nhat và
Bio cio thuc tap tai Phòng Dào tao (thày Nguyën Hùu Tufi), phòng Al 07.

4. Doàn thvc tâp s6 4: Tap trung t4i Hêi truèng A.803, nêp Nhat k' Và
Bio Cio thi;rc tap tai Phòng Dào tao (thày Phërn Hoài Diêp), phòng Al 07.

5. Doàn thvc tûp sé 5: Tâp tnlng tai Hêi truòng A703, nop Nhât key và
Bio cio thurc tap tai Viên Luât so sânh (thày Pharn Qui Dat), phòng Al 5.01.

Noi dung lim vi?c:

l. Tà công tic thuc tap phà bién quy ché thvc tâp;

2. Sinh viên nhân Nhat thuc tap và Công Cùa Trur&ng giri co sé
tiép nhin thuc tap;

3. Tb công tic thgc tip chia nhém thvc tap và phân công nhôm tru&ng;



4. Cåc nöi dung khåc theo ké hoech cüa Tb Cöng tåc thvc tap.

Yéu cåu Sinh vién phåi c6 mät dåy dü dång gib, mang theo thé Sinh vién,

khöng nhön thay Nhät kg thvc tap. Sinh vién vång mat khöng co IY do chinh

dång coi nhu bb hoc phån thvc tap chuyen mön./.
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