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NHỮNG VẤN ĐỀ CÁC BẠN SINH VIÊN CẦN LƯU Ý 
KHI ĐI THAM QUAN DOANH NGHIỆP 

 

Trước ngày đi tham quan công ty, sinh viên nên chuẩn bị: 

- Suy nghĩ về công việc mình mong muốn làm sau khi tốt nghiệp 

- Tìm hiểu sơ lược về doanh nghiệp mình sắp đến thăm (lịch sử hình thành, tầm nhìn, sứ mệnh, thành tựu đã 

đạt, các sản phẩm/dịch vụ nổi bật, các vị trí công việc họ thường tuyển dụng). 

- Hình dung về mô hình hoạt động của doanh nghiệp mình sắp đến thăm dựa trên những kiến thức đã học. 

Chuẩn bị sẵn một số câu hỏi liên quan đến mô hình hoạt động của doanh nghiệp, cơ hội việc làm tại doanh 

nghiệp, hình thức tuyển dụng, kiến thức và kỹ năng mà doanh nghiệp chú trọng khi tuyển nhân sự… 

- Áo đồng phục ITEC, quần dài lịch sự, giày có quai hậu và không gây tiếng ồn khi di chuyển. 

- Thẻ sinh viên và CMND có dây đeo, sổ tay và bút để ghi chép (không nên đem quá nhiều đồ, đặc biệt là những 

đồ dùng có giá trị để tránh việc xách lỉnh kỉnh khi di chuyển tham quan và tránh mất mát, để quên đồ) 

- Nước uống và biện pháp chống say xe cá nhân 

- Đặt chuông báo thức để dậy đúng giờ và ăn sáng đầy đủ. 

 

Khi đến tham quan công ty: 

- Tập trung đi thành hàng đôi theo đoàn. 

- Trật tự và im lặng trong quá trình di chuyển ra vào công ty và khi tham quan tại khu vực làm việc.  

- Mỉm cười và chào khi gặp bất kỳ nhân viên nào của công ty. 

- Tập trung lắng nghe khi được giới thiệu về công ty, tập trung quan sát khi được tham quan khu vực làm việc. 

- Trong giờ hỏi đáp: tập trung nghe hỏi đáp để ko lặp lại câu hỏi trước đó, chủ động đặt câu hỏi để thể hiện sự 

quan tâm đến doanh nghiệp và thể hiện tinh thần ham học hỏi của SV ITEC. Giơ tay xin phép trước khi hỏi, 

đứng lên khi đặt câu hỏi. 

- Luôn giữ tác phong lịch sự, lễ phép, tôn trọng doanh nghiệp và tinh thần ham học hỏi. 

- Trong suốt thời gian tham quan, các bạn vui lòng không bàn tán, nói xấu với nhau khi phát hiện có điểm chưa 

hay, chưa tốt của công ty và khâu tổ chức chương trình tham quan. Những ý kiến này ITEC sẽ ghi nhận để cải 

thiện thông qua khảo sát sau khi các bạn đi tham quan về. 

- Lưu ý chỉ chụp ảnh ở những khu vực mà doanh nghiệp cho phép và chỉ khi trưởng đoàn thông báo SV được tự 

do chụp ảnh, ko tự ý tách đoàn để chụp ảnh cá nhân trong suốt buổi tham quan. 

- Khi về cũng di chuyển trật tự theo hàng đôi, mỉm cười nói cám ơn và chào người tiễn đoàn. 
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