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Kính thưa quí vị Đại biểu, quí Thầy Cô cùng các em sinh viên thân mến,  

Theo định kỳ vào tháng 12 hàng năm, Khoa TCNH tiến hành triển khai kế hoạch 

thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối. Năm nay có sự khác 

biệt hơn so với các năm trước đó là bên cạnh việc triển khai kế hoạch thực tập tốt 

nghiệp Ban lãnh đạo (BLĐ) khoa còn được các Ngân hàng, các Doanh nghiệp đề 

nghị được tham gia phỏng vấn và tuyển dụng ngay trong thời gian sinh viên thực tập 

tốt nghiệp. Điều này cho thấy nhu cầu xã hội về nhân lực của ngành Tài chính ngân 

hàng đang ngày càng tăng cũng như Ngân hàng và các Doanh nghiệp ngày càng tin 

tưởng vào nguồn nhân lực do khoa TCNH của trường Đại học Tài Chính-Marketing 

(UFM) đào tạo và quan trọng hơn đây là cơ hội để các sinh viên của khoa TCNH 

được cọ xát với thực tế, chuẩn bị hành trang cuối cùng cho nghề nghiệp tương lai 

của mình. Được sự cho phép của Ban Giám hiệu nhà trường, hôm nay khoa TCNH 

tổ chức buổi triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp và cũng là ngày hội việc làm cho 

sinh viên khoa TCNH năm 2017.    

Kính thưa quí vị đại biểu, đợt thực tập năm nay kéo dài trong thời gian 12 tuần 

từ ngày 29/1/2018 đến ngày 12/5/2018. Khoa TCNH có hơn 400 sinh viên đủ điều 

kiện đi thực tập tốt nghiệp, đồng thời có khoảng 100 sinh viên của các khoa khác 

trong trường đăng ký tham dự vào ngày hội với sự tham gia tuyển dụng của 4 Ngân 

hàng và 2 Công ty Chứng khoán. Thực ra số đơn vị đề nghị tham gia nhiều hơn, tuy 

nhiên do phạm vi cấp khoa nên không thể mời được hết các Doanh nghiệp có nhu 

cầu mà ưu tiên các Doanh nghiệp, các Ngân hàng có những hoạt động gắn kết với 

khoa trong nhiều năm qua. Qua đây, thay mặt BLĐ khoa tôi xin gởi lời cám ơn chân 



thành đến các đơn vị tham gia tuyển dụng hôm nay và rất cảm ơn về những hỗ trợ 

vật chất cũng như tinh thần trong suốt thời gian qua đối với khoa TCNH của UFM. 

Chúng tôi biết rằng, nhân sự luôn là yếu tố quan trọng nhất, mang tính quyết định 

cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi cũng biết các doanh 

nghiệp sẽ cẩn thận trong việc tuyển dụng và nghiêm khắc trong đào tạo, hướng dẫn 

để chọn được các nhân sự giỏi cho công ty mình. Tuy nhiên, rất mong các doanh 

nghiệp có một sự đồng cảm cho những rụt rè ban đầu nếu có của sinh viên chúng tôi, 

các doanh nghiệp hãy nghiêm khắc nhưng tận tình, đồng thời tạo môi trường, động 

viên khuyến khích để các em thực tập sinh phát huy kiến thức, năng lực của mình và 

bỏ qua những thiếu sót nếu có vì … thiếu kinh nghiệm thực tế của các em!   

Các em sinh viên thân mến, thực tập cuối khóa và viết Khóa luận tốt nghiệp là 

công đoạn cuối cùng của qui trình đào tạo đại học nhằm giúp sinh viên vận dụng các 

kiến thức đã tích lũy trong hơn 3 năm ở giảng đường đại học vào giải quyết các vấn 

đề nghiệp vụ thực tế tại doanh nghiệp. Đồng thời qua thực tập tốt nghiệp sẽ giúp các 

em bổ sung thêm những kiến thức, những kỹ năng mà chỉ ở môi trường thực tế các 

sinh viên mới tích lũy được. Vì vậy, Thầy Cô mong muốn các em hãy nổ lực hết 

mình, nghiêm túc học hỏi, có kế hoạch rõ ràng trong 12 tuần thực tập, chấp hành thời 

gian gặp gỡ để trao đổi với Giảng viên hướng dẫn, chấp hành qui định của đơn vị 

thực tập, tác phong chỉnh tề, chịu khó đầu tư nghiên cứu, mạnh dạn, tự tin đưa ra ý 

kiến và biết tiếp thu các vấn đề thực tế từ các anh chị hướng dẫn tại đơn vị. Có như 

vậy, các em sẽ được các doanh nghiệp đánh giá năng động, có năng lực và đầy bản 

lĩnh… thì cơ hội nghề nghiệp của các em sẽ cầm chắc trong tầm tay. Thầy Cô biết 

các em sinh viên đang ngồi ở đây khi bước chân vào giảng đường Đại học đều mong 

muốn được mặc trên người chiếc áo thụng, được xướng tên, bước lên bục danh dự 

và cầm trên tay tấm bằng đại học trước sự chứng kiến của gia đình, thầy cô, bạn bè. 

Ngay sau đó là công việc yêu thích với thu nhập hằng mơ ước… thời gian đó không 



còn xa nữa, chỉ vài tháng nữa thôi các em sẽ chạm đến ước mơ của mình … các em 

có mong đến ngày đó không? ... tất cả đều phụ thuộc vào thời gian thực tập tốt nghiệp 

này. Hãy thể hiện ngay năng lực và bản lĩnh của mình trước các nhà tuyển dụng trong 

sáng hôm nay, các em có đồng ý không?  

Tôi xin kết thúc bài phát biểu của mình ở đây, kính chúc quí vị Đại biểu, quí 

Thầy Cô sức khỏe, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống, chúc 

ngày hội việc làm của Khoa TCNH chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm 

ơn! 
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