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CHẾ ĐỘ THỰC TẬP SINH NĂM 2018 

(Đính kèm Công văn số      /2018/CV/ĐLHU/0400) 

A. QUYỀN LỢI 

1. Quyền lợi về chuyên môn học tập 

–  Được đào tạo, hướng dẫn công việc theo đúng chuyên ngành học về lý thuyết và 

thực tế hiện trường. 

–  Được tiếp cận hệ thống quy định, quy trình quản lý công việc liên quan đến chuyên 

môn và vị trí thực tập. 

–  Được bố trí kỹ sư giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn công việc; 

hỗ trợ chuyên môn giúp sinh viên làm Đồ Án tốt nghiệp. 

–  Được bố trí công việc tại các Tổ / Kíp hoặc Khu vực để nắm bắt công việc, cọ sát 

thực tế hiện trường. 

–  Được đánh giá và ghi nhận kết quả thực tập công bằng, minh bạch. 

2. Chế độ làm việc 

–  Thực tập toàn thời gian 08 giờ/ ngày, 44 giờ/ tuần. 

–  Công ty chỉ thực hiện đánh giá kết quả thực tập khi sinh viên đáp ứng từ đủ 2/3 thời 

gian thực tập trở lên. 

3. Chế độ phúc lợi dành cho thực tập sinh 

–  Hỗ trợ xe ô tô đưa đón từ Thành phố Huế đến Nhà máy Xi măng Đồng Lâm. 

–  Hỗ trợ xuất ăn giữa ca tại Nhà máy. 

–  Bảo hộ lao động gồm áo, quần, mũ, giày và các công cụ, dụng cụ làm việc khác theo 

yêu cầu thực tế. 

4. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 

–  Các sinh viên có kết quả thực tập được đánh giá Tốt trở lên được xem xét tuyển 

dụng nếu có nhu cầu ứng tuyển các vị trí có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ 

được đào tạo. 

–  Có cơ hội về mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn so với các ứng viên chưa có kinh 

nghiệm trong Ngành Xi măng. 

B. TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN 

–  Sinh viên xem xét kỹ các thông tin về chương trình Thực tập sinh, các yêu cầu cam 

kết của Đồng Lâm (Biên bản cam kết đính kèm), tham gia với tinh thần tự nguyện. 

–  Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu của Công ty. 

–  Nghiêm túc chấp hành Nội quy, Quy định, An toàn lao động của Công ty trong suốt 

thời gian thực tập. 
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–  Chịu sự quản lý, điều động và phân công nhiệm vụ của Công ty, Đơn vị được phân 

công tiếp nhận thực tập. 

–  Báo cáo đầy đủ, kịp thời các thông tin phát sinh liên quan đến công việc thực tập và 

các vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc. 
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