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

---ooOoo--- 
 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO 
  Số/No.: ….. /2021/HDDV/GTE-……  
 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 
14/06/2005/  

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 
14/06/2005 

- Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của hai bên 
 
Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm 2021, chúng tôi gồm có: 

BÊN CUNG CẤP: CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GENETIC, sau đây gọi là “Nhà 

Trường” 

- Đại diện    : Ông TRẦN LÊ DUY 

- Chức vụ    : Giám đốc 

- Địa chỉ    : 79 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

- Điện thoại     : (+84) 236 3 522 766  

- Mã số thuế    : 0401961610 

BÊN SỬ DỤNG: ÔNG / BÀ _________________________________________, sau đây gọi là Phụ huynh” 

- Địa chỉ    : __________________________________________________________ 

- Số điện thoại   : __________________________________________________________  

- Số CMND   : __________________________________________________________ 

- Là Phụ huynh của  : __________________________________, (sau đây gọi là “Sinh viên”) 

- Sinh ngày   : __________________________________________________________ 

- Số CMND   : __________________________________________________________ 

 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

Nhà Trường triển khai giảng dạy dành cho Sinh viên cụ thể như sau: 

1. Chương trình Hợp tác Quốc tế từ Trường Genetic Singapore. 

2. Tên tiếng Anh là International Diploma in Web Design (viết tắt là IDWD, theo quy định 

từ trường Genetic Singapore). 

3. Thời gian đào tạo: 24 (hai mươi bốn) tháng, chia làm 04 (bốn) học kỳ, mỗi học kỳ kéo dài 

trong 05 (năm) tháng. 

4. Nội dung chương trình và các môn học cụ thể có tại website của Genetic: 

http://tuyensinh.genetic.com.vn/chuong-trinh-hoc/. 

5. Thời gian học dự kiến từ ngày 01/09/2021 đến hết ngày 31/08/2023. 

6. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng: 03 (ba) năm kể từ ngày ký. 

 

http://tuyensinh.genetic.com.vn/chuong-trinh-hoc/
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ĐIỀU 2: HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PHÍ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO) 

Học phí toàn bộ chương trình đào tạo International Diploma in Web Design là: 92.000.000 

VNĐ (bằng chữ: chín mươi hai triệu đồng chẵn), dành cho Phụ huynh hoặc Sinh viên hoàn 

thành đóng 100% (một trăm phần trăm) học phí 01 (một) vào thời điểm không quá 07 (bảy) 

ngày sau ngày nhập học 01/09/2021. 

Đối với Phụ huynh hoặc Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, vào thời điểm không quá 07 

(bảy) ngày sau ngày bắt đầu học kỳ mới là 25.000.000 VNĐ / học kỳ (bằng chữ: hai mươi lăm 

triệu đồng chẵn cho một học kỳ). Phụ huynh và Sinh viên thực hiện đóng phí trong 04 (bốn) 

học kỳ. 

Học phí đã bao gồm: 

1. Lệ phí đăng ký nhập học. 

2. Học phí toàn bộ chương trình bản quyền của Genetic Singapore. 

3. Chi phí khảo thí và sát hạch. 

4. Chi phí in ấn, giáo trình và học liệu. 

5. Chi phí bố trí Trợ giảng hỗ trợ học tập cùng Sinh viên. 

6. Chi phí tea break mỗi buổi học. 

7. Chi phí picnic mỗi học kỳ của Sinh viên. 

8. Chi phí bảo vệ tốt nghiệp, tham quan và du lịch tại Singapore ở Học kỳ 04. 

ĐIỀU 3: CÁC ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT 

Nhà Trường cam kết cùng Phụ huynh và Sinh viên 08 (tám) điều cụ thể như sau: 

1. Cam kết 01 – Không thu thêm bất cứ khoản phí nào đ/v Sinh viên, trong suốt 02 (hai) 

năm học tập tại Genetic – Nhà trường cam kết học phí đã bao gồm đầy đủ các khoản 

để Sinh viên yên tâm học tập. 

2. Cam kết 02 – Kỹ năng Ngoại ngữ - Sinh viên đạt điểm IELTS 5.5 (năm phẩy năm) theo 

lộ trình 02 (hai) năm học tập hoặc đạt tiêu chuẩn về Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo hệ 

thống đánh giá từ Trường Genetic Singapore, đủ để nhận bằng Tốt nghiệp. 

3. Cam kết 03 – Bố trí việc làm – Nhà trường cam kết bố trí việc làm tại Việt Nam cho Sinh 

viên trong vòng 03 (ba) tháng sau khi tốt nghiệp với một trong ba công việc: 

o UI/UX Designer (Chuyên viên Thiết kế Giao diện) 

o Front End Developer (Lập trình viên Front End) 

o Film Editor (Chuyên viên xử lý video) 

4. Cam kết 04 – Du lịch Singapore – Nhà Trường tài trợ 100% (một trăm phần trăm) 01 

(một) chuyến du lịch, tham quan và bảo vệ đồ án Tốt nghiệp tại Genetic Singapore, dành 

cho Sinh viên niên khoá 2021 – 2023 này, diễn ra trong học kỳ IV (dự kiến 8/2023), bao gồm: 
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o Thời lượng chuyến đi dự kiến tối thiểu là: 03 (ba) ngày 02 (hai) đêm. 

o Chi phí vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Singapore cho Sinh viên. 

o Chi phí chi phí ăn, ở và đi lại cho Sinh viên tại Singapore. 

o Chi phí bảo hiểm du lịch cho Sinh viên trong toàn bộ chuyến đi. 

o Chi phí hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn Sinh viên tham quan Singapore. 

5. Cam kết 05 – Chương trình dã ngoại -  Nhà Trường tổ chức chương trình dã ngoại định 

kỳ (mỗi học kỳ, trừ học kỳ 04) với các hoạt động gắn kết, bổ ích kết hợp rèn luyện thể chất 

và bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho Sinh viên. 

6. Cam kết 06 – Trợ giảng Học thuật – Nhà Trường bố trí Trợ giảng học thuật trực tiếp hỗ 

trợ, ôn tập kiến thức và làm đồ án tốt nghiệp cùng Sinh viên. Trợ giảng Học thuật có thể 

hỗ trợ trực tiếp (họp nhóm tại Trường) hoặc trực tuyến, thực hiện đều đặn hàng ngày và 

giúp Sinh viên xây dựng ý thức tự học cũng như đam mê hoàn thiện chuyên môn. 

7. Cam kết 07 – Báo cáo Phụ huynh – Nhà Trường thực hiện báo cáo Phụ huynh kết quả 

học tập và chuyên cần của Sinh viên hàng tuần qua địa chỉ website cụ thể, gửi đến Phụ 

huynh (một trang riêng dành cho từng Sinh viên). Cán bộ Nhà Trường phản hồi trực 

tuyến 24/7 (qua điện thoại, email, Zalo…) đối với các yêu cầu, thắc mắc từ Phụ huynh về 

việc học tập tại Trường. 

8. Cam kết 08 – Dịch vụ - Tất cả các giờ học của Sinh viên đều có đầy đủ tea break bao 

gồm café, trà, bánh kẹo. Nhà Trường đảm bảo cơ sở vật chất dạy và học, đồng thời luôn 

bố trí tối thiểu 01 (một) Trợ giảng và 01 (một) Cán bộ giáo vụ cho 01 (một) lớp học nhằm 

kịp thời đáp ứng các yêu cầu của Giảng viên và Sinh viên liên quan tới việc dạy và học. 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN  

Đối với các cam kết tại Điều 2 của hợp đồng này, quyền và trách nhiệm của Nhà Trường và 

Phụ huynh – Sinh viên cụ thể như sau: 

STT  Cam kết Nhà Trường  Phụ huynh – Sinh viên  

1 Cam kết 01 – 

Không thu 

thêm bất cứ 

khoản phí nào 

đ/v Sinh viên 

- Quyền kỷ luật Sinh viên vi 

phạm Nội quy Nhà trường. 

- Quyền không hoàn trả học 

phí đối với các trường hợp 

Sinh viên bị kỷ luật, bị đuổi 

học hoặc Sinh viên tự ý bỏ 

học. 

- Quyền yêu cầu Nhà trường 

thực hiện đúng cam kết 01 tại 

Điều 2 của hợp đồng này. 

- Nghĩa vụ thực hiện đúng cam 

kết 01 tại Điều 2 của Hợp 

đồng này. 

 

- Sinh viên có nghĩa vụ chấp 

hành Nội quy Nhà trường. 
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2 Cam kết 02 – 

Kỹ năng ngoại 

ngữ 

- Quyền yêu cầu Sinh viên đi 

học đầy đủ, chuyên cần (trên 

90% thời lượng) và hoàn 

thành các bài tập môn Anh 

văn (trên 90% bài tập). 

- Quyền yêu cầu Nhà trường 

thực hiện đúng cam kết 02 tại 

Điều 2 của hợp đồng này. 

- Nghĩa vụ giảng dạy theo lộ 

trình và giúp Sinh viên đạt 

điểm IELTS 5.5 hoặc điểm Anh 

văn đủ điền kiện tốt nghiệp 

theo tiêu chuẩn của Genetic 

tại Singapore. 

- Sinh viên có nghĩa vụ đi học 

đầy đủ, chuyên cần (trên 90% 

thời lượng) và hoàn thành các 

bài tập môn Anh văn (trên 

90% bài tập). 

- Sinh viên có nghĩa vụ đăng ký 

và dự thi IELTS tối thiểu 01 

năm 01 lần (mỗi năm một lần). 

3 Cam kết 03 – 

Bố trí việc làm 

- Quyền yêu cầu Sinh viên đi 

học đầy đủ, chuyên cần (trên 

90% thời lượng) và hoàn 

thành các bài tập các môn 

chuyên ngành (trên 90% bài 

tập). 

- Quyền yêu cầu Nhà trường 

thực hiện đúng cam kết 03 tại 

Điều 2 của hợp đồng này. 

- Nghĩa vụ giúp Sinh viên có 

được việc làm theo như cam 

kết 03 tại Điều 2 của Hợp 

đồng này. 

- Sinh viên có nghĩa vụ đi học 

đầy đủ, chuyên cần (trên 90% 

thời lượng) và hoàn thành các 

bài tập các môn chuyên 

ngành (trên 90% bài tập). 

 

4 Cam kết 04 – 

Du lịch 

Singapore 

- Quyền yêu cầu Phụ huynh và 

Sinh viên thực hiện đầy đủ 

các yêu cầu thủ tục, giấy tờ 

(hộ chiếu, visa, …). 

- Quyền yêu cầu Sinh viên thực 

hiện đầy đủ các yêu cầu về 

lịch trình và an toàn của 

chuyến đi. 

- Quyền hoãn chuyến đi trong 

trường hợp dịch bệnh, thiên 

tai, bão lũ hoặc các lý do 

khách quan khác, nhằm đảm 

bảo an toàn cho Sinh viên và 

Nhân viên cùng đi. 

- Quyền yêu cầu Nhà trường tổ 

chức và thực hiện chương 

trình du lịch đúng cam như 

kết 04 tại Điều 2 của hợp 

đồng này. 
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- Nghĩa vụ tổ chức và thực hiện 

chương trình du lịch theo 

đúng như cam kết 04 tại Điều 

2 của Hợp đồng này. 

- Phụ huynh và Sinh viên có 

nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các 

yêu cầu thủ tục (tiêm vắc xin 

Covid, giấy tờ (hộ chiếu…) 

- Sinh viên có nghĩa vụ thực 

hiện đúng và đầy đủ các yêu 

cầu về lịch trình và an toàn 

của chuyến đi. 

 

5 Cam kết 05 – 

Chương trình 

dã ngoại 

- Quyền yêu cầu Sinh viên thực 

hiện đầy đủ các yêu cầu về an 

toàn đối với các hoạt động dã 

ngoại do Nhà trường tổ chức. 

- Quyền yêu cầu Nhà trường tổ 

chức và thực hiện đúng cam 

kết 05 tại Điều 2 của hợp đồng 

này. 

- Nghĩa vụ tổ chức chương 

trình theo đúng như cam kết 

05 tại Điều 2 của Hợp đồng 

này. 

- Sinh viên có nghĩa vụ thực 

hiện đúng và đầy đủ các yêu 

cầu về an toàn đối với các 

hoạt động dã ngoại do Nhà 

trường tổ chức.  

 

6 Cam kết 06 – 

Trợ giảng Học 

thuật 

- Quyền yêu cầu Sinh viên tôn 

trọng Trợ giảng và thực hiện 

theo các yêu cầu học tập từ 

Trợ giảng. 

- Quyền yêu cầu Nhà trường tổ 

chức bố trí Trợ giảng Học 

thuật theo cam kết 06 tại 

Điều 2 của Hợp đồng này. 

- Nghĩa vụ sàn lọc, lựa chọn và 

bố trí Trợ giảng Học thuật 

đúng theo cam kết 06 tại 

Điều 2 của Hợp đồng này. 

- Sinh viên có nghĩa vụ tôn 

trọng Trợ giảng và thực hiện 

theo các yêu cầu học tập từ 

Trợ giảng. 

 

7 Cam kết 07 – 

Báo cáo Phụ 

huynh 

- Quyền yêu cầu Phụ huynh và 

Sinh viên đọc và phản hồi các 

Báo cáo học tập do Nhà 

Trường gửi. 

- Quyền yêu cầu Nhà trường 

thực hiện Báo cáo việc học 

của Sinh viên theo cam kết 07 

tại Điều 2 của Hợp đồng này. 

 

- Nghĩa vụ thực hiện Báo cáo 

việc học của Sinh viên theo 

cam kết 07 tại Điều 2 của Hợp 

đồng này. 

 

- Nghĩa vụ đọc và phản hồi các 

Báo cáo học tập do Nhà 

Trường gửi. 
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8 Cam kết 08 – 

Dịch vụ 

- Quyền yêu cầu Sinh viên có ý 

thức tiết kiệm trong việc sử 

dụng các dịch vụ của Nhà 

trường và có tinh thần góp ý 

xây dụng. 

 

- Quyền yêu cầu Nhà trường tổ 

chức thực hiện các dịch vụ 

dạy và học theo đúng cam kết 

8 tại Điều 2 của Hợp đồng này. 

- Nghĩa vụ tổ chức thực hiện 

các dịch vụ dạy và học theo 

đúng cam kết 08 tại Điều 2 

của Hợp đồng này. 

- Sinh viên có nghĩa vụ sử dụng 

các dịch vụ của Nhà trường 

với ý thức tiết kiệm và có tinh 

thần góp ý xây dựng. 

 

 

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG  

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng 

bàn bạc và thống nhất trên tinh thần hợp tác lẫn nhau. 

- Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực 03 

(ba) năm kể từ ngày ký. Nhà trường giữ 02 (hai) bản và Phụ huynh giữ 01 (một) bản. 

 
         PHỤ HUYNH 
 
 
 
 
           
__________________________ 

                                  NHÀ TRƯỜNG 
 
 
 
 
                          ________________________ 

 
           SINH VIÊN 
 
 
 
 
           
__________________________ 

                                     
 

 


