CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG
CAM KẾT VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2017, tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn,
chúng tôi gồm có:
Bên A: TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
Người đại diện : TS. Lê Lâm
Chức vụ: Hiệu trưởng
Địa chỉ
: 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (028) 66568140
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
Bên B:
Sinh viên
:
Sinh ngày:
Ngành
:
CMND số
:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ
:
Điện thoại
:
(Sau đây gọi tắt là Bên B)
Hai bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng cam kết và giới thiệu việc làm với những
điều khoản sau:
Điều 1. Trách nhiệm của Bên A:
- Bên A cam kết sau khi trúng tuyển, Bên B được vào học đúng chuyên ngành đã đăng
ký học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Khi tốt nghiệp ra trường sẽ được Nhà
trường cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, được học liên thông lên Đại học chính quy nếu
đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo theo tình hình thực tế doanh nghiệp.
- Đảm bảo đội ngũ giảng viên và chuyên gia đúng chuyên ngành theo quy định của Nhà
nước.
- Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo yêu cầu đào tạo ngành nghề.
- Đảm bảo các đơn vị thực tập, kiến tập đúng với chuyên ngành.
- Hoàn trả 50% học phí, nếu sinh viên đã tham gia chương trình cam kết việc làm nhưng
không có việc làm sau khi tốt nghiệp trong thời gian 4 tháng. Hoặc Trường sẽ dạy miễn
phí bổ sung kiến thức và kỹ năng cho sinh viên với thời gian 4 tháng tương đương 10 tín
chỉ.
Điều 2. Trách nhiệm của Bên B:
- Thực hiện đầy đủ các điều khoản của sinh viên trong Quy định tham gia chương trình
cam kết việc làm giữa Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và sinh viên ban hành kèm
theo Quyết định số 488/QĐ-ĐVSG-QHDN ngày 02/10/2017 của Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.
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- Hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định chuẩn đầu ra ban hành kèm theo Quyết định
Số 466/QĐ-ĐVSG-ĐT ngày 20/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài
Gòn.
- Hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp theo Thông tư số
09/2017/TT-BLĐTBXH quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ
Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc
tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Và theo Quyết định số 302/QĐĐVSG-ĐT ngày 31/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn về việc
ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp.
- Thực hiện đúng Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/06/2017 của Bộ Trưởng
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh
viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng. Các nội quy, quy định, quy chế của Trường
Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và tham gia đầy đủ các tổ chức hoạt động do Nhà Trường tổ
chức.
- Nộp kinh phí đào tạo đầy đủ, đúng thời hạn và quy định của Trường Cao đẳng Đại
Việt Sài Gòn.
Điều 3. Trách nhiệm chung:
- Trường hợp Bên B không nộp kinh phí đào tạo đầy đủ, đúng hạn hoặc tự ý bỏ học, vi
phạm kỷ luật, Bên B sẽ không được Bên A cấp Bằng tốt nghiệp và không được hoàn lại
các khoản kinh phí đào tạo đã nộp cho Bên A.
- Trường hợp Bên B nghỉ học vượt quá quy định hoặc vi phạm quy chế, quy định, nội
quy của Bên A thì Bên A sẽ không bố trí sắp xếp việc làm cho Bên B sau khi tốt nghiệp,
cũng như Bên B sẽ không được hưởng những ưu đãi từ phía Bên A dành cho Sinh viên.
- Trường hợp Bên A bố trí sắp xếp công việc cho Bên B và được sự đồng ý của Bên B
cũng như đơn vị tuyển dụng khi Bên B bắt đầu vào làm việc thì Bên A đã hoàn thành
việc cam kết bố trí việc làm cho Bên B.
- Trường hợp Bên B tự tìm việc làm (điều này Nhà trường khuyến khích), không thông
qua việc sắp xếp của Bên A thì không coi là Bên A không thực hiện cam kết.
- Trường hợp cơ quan/ doanh nghiệp đã tuyển dụng Bên B làm việc/ thử việc nhưng đơn
phương chấm dứt hợp đồng, thì Bên A không chịu trách nhiệm bố trí công việc lần thứ 2
và coi như Bên A đã hoàn thành việc cam kết bố trí việc làm cho Bên B.
Điều 4. Điều khoản chung:
- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Nếu có trở
ngại, hai bên cùng nhau thỏa thuận, giải quyết.
- Cam kết có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản
trong hợp đồng cam kết.
- Hợp đồng cam kết này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá
trị pháp lý như nhau.
Đại diện Bên B

Đại diện Bên A

TS. Lê Lâm
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