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KẾ HOẠCH  

"Về việc triển khai thực tập tốt nghiệp lớp VHNMTĐ Sông Tranh 4" 
 

Căn cứ hợp đồng số 597/2019/CTST4 ngày 03/6/2019 giữa Công ty cổ phần thủy 
điện Sông Tranh 4 và Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc đào tạo cán bộ 
Vận hành nhà máy thủy điện; 

Căn cứ kế hoạch số 628/KH-CĐMT ngày 13/6/2019 của Trường Cao đẳng Điện 
lực miền Trung về việc ban hành kế hoạch giảng dạy lớp VHNMTĐ Sông Tranh 4;  

Căn cứ công văn số 1042/CĐMT-BDNC ngày 13/9/2019 của Trường Cao đẳng 
Điện lực miền Trung về việc đào tạo nhân viên vận hành đường dây 110kV;  

Nhà trường lập kế hoạch triển khai thực tập tốt nghiệp như sau: 
1. Thời gian thực tập:  

 Từ ngày 07/10/2019 đến 10/01/2020. 
2. Địa điểm thực tập: 

 Tại Nhà máy thuỷ điện Za Hung (Đông Giang - Quảng Nam). 
3. Thời gian, phương tiện đi lại:  
- Thời gian đi: 05h00 ngày 07/10/2019, đưa 02 giảng viên từ Trường đến Nhà máy 
(01 giảng viên PĐT, 01 giảng viên khoa BDNC). 
- Thời gian về: 15h00 ngày 07/01/2020, đón 17 học viên từ Nhà máy về Trường. 
- P1 bố trí xe đưa đón giảng viên, học viên. 
4. Báo cáo thực tập:  

Cuối đợt thực tập, mỗi học viên phải hoàn thành báo cáo thực tập theo chương 
trình thực tập tốt nghiệp trình Lãnh đạo Nhà máy ký đóng dấu.  

 
Trên đây là kế hoạch thực tập tốt nghiệp của lớp VHNMTĐ Sông Tranh 4, đề nghị 

các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc 
đề nghị các đơn vị trao đổi với P2 để thống nhất báo cáo Lãnh đạo nhà trường giải 
quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 
- P1 (thông báo); 
- P4 (đăng Website);  
- P3,5; K1,2,3,5; 
- Lưu: VT, P2. 

HIỆU TRƯỞNG 
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