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ĐƠN XIN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP 

 

Kính gửi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Công ty………………………………………………………………. 

- Tên tôi là:………………………………………………………………..…….... 

- Mã sinh viên:…………………………………………………………………… 

- Ngày sinh:…………………………………………………………….………… 

- Sinh viên lớp - khóa:……………………………………………….…………… 

- Trường: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 Hiện nay tôi đang muốn tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về lĩnh vực………. 

…………………………………………………………………………..………. . 

Được biết công ty……………………………………………………………...…, 

địa chỉ: …………………………………………………………………..……….. 

đang hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực mà tôi đang quan tâm. 

 Trong thời gian từ ……………….….. đến ………………..……… tôi đi 

thực tập tại doanh nghiệp theo kế hoạch của nhà trường. Với nguyện vọng được 

thực tập tại công ty……………………………………………………………….. 

Kính mong quý công ty và Nhà trường chấp thuận. 

 Tôi xin cam kết chấp hành mọi nội quy, quy định của công ty, Nhà 

trường. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TP. CÔNG TÁC HSSV 

KHOA ĐIỆN TỬ 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Khánh 

  

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Hà Nội, ngày ...  tháng ... năm ..... 
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Phần xác nhận của doanh nghiệp đến thực tập 

- Tên Công ty:………………………………………… 

- Địa chỉ:………………………………………………. 

- Người liên hệ, chức vụ:……………………………… 

- SĐT liên hệ:…………………………………………. 

- Email:……………………………………………..…. 

 Đồng ý tiếp nhận sinh viên………………………….. vào thực tập từ thời gian 

……………….… đến……….…………. và được phân thực tập tại bộ phận 

…………………………………………………………………………............. 

     Trong quá trình sinh viên thực tập, công ty đảm bảo các điều kiện an toàn lao 

động, bố trí đúng vị trí được công ty xác nhận thực tập, tuân thủ các quy định 

của Pháp luật hiện hành, chế độ quyền lợi cho sinh viên thực tập.. 

………………….., ngày …..  tháng ….. năm ......... 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


