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Hôm nay, ngày___tháng____năm 2020, chúng tôi gồm có: 

BÊN A:   ÔNG/BÀ ....…………………………………………………….  

Địa chỉ   :....................................................................                           

CMT số   :..................................................................... 

Điện thoại  :.....................................................................                     

Email   :.....................................................................                            

BÊN B :   CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM (gọi tắt là “VIETNAM BANKERS”) 

Đại diện  : Nguyễn Thế Tâm – Giám đốc 

Đăng ký kinh doanh số : 0107645875 

Địa chỉ hội sở  : Tòa nhà HPC Landmark 105, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, 

TP Hà Nội 

Điện thoại  : 02466622885 - 0888522885    

Gọi chung là các Bên, cùng xem xét và đi đến thống nhất lập hợp đồng dịch vụ (sau đây sẽ gọi tắt là “Hợp 

Đồng”) với các nội dung và điều khoản như sau: 

I. Nội dung của Hợp Đồng  

VIETNAM BANKERS đồng ý mời Bên A  làm Chuyên gia Phát triển năng lực thực hiện công việc 

liên quan đến các chương trình đào tạo. Chi tiết như sau : 

Nội dung công việc : 

Hoạt động tuyển sinh và Marketing chương trình đào tạo, tuyển dụng của VIETNAM BANKERS: 

- Chủ động giới thiệu, cung cấp thông tin và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với các đối 

tượng có nhu cầu. 

- Định hướng cho Học viên các vị trí công việc phù hợp tính cách, và điểm mạnh của Học viên… 

- Chia sẻ và truyền thông các hoạt động, hình ảnh của VietnamBankers 

- Tham gia các chương trình, hoạt động của VietnamBankers tổ chức với vai trò chuyên gia 

- Tìm kiếm và phát triển Mở rộng mạng lưới, thiết lập các mối quan hệ với Học viên tiềm năng 

- Giới thiệu chương trình VIETNAM BANKERS đến các đối tác tuyển dụng để mở rộng kênh bán. 

- Tham gia các hoạt động marketing, sử dụng email, website mà VIETNAM BANKERS đã cung cấp 

nhằm quảng bá hình ảnh VIETNAM BANKERS và xây dựng kênh bán. 

II. Trách nhiệm và Nghĩa vụ Bên A 

Bên A cam kết thực hiện đúng các trách nhiệm và nghĩa vụ sau đây: 

- Sắp xếp thời gian phù hợp để thực hiện Công Việc một cách hiệu quả nhất và theo đúng thời lượng 

được thỏa thuận trước; 

- Thực hiện Công Việc theo tiêu chuẩn chất lượng của VIETNAM BANKERS; chịu trách nhiệm về các 

thông tin tư vấn được đưa ra. 

- Bảo mật các thỏa thuận về phí, thù lao hay công tác phí liên quan đến Hợp Đồng này, cũng như các 

cam kết khác giữa VIETNAM BANKERS và Bên A và không thảo luận các nội dung này với các 

Chuyên gia Phát triển năng lực khác của VIETNAM BANKERS ;  

- Trong trường hợp Học viên được hoàn học phí do lỗi tư vấn của Bên A thì thù lao sẽ giảm trừ tiền thù 

lao vào học viên đăng ký sau. 
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III. Trách nhiệm và Nghĩa vụ của VIETNAM BANKERS: 

VIETNAM BANKERS cử đại diện phối hợp với Bên A trong các công việc như sau: 

- Tuyển sinh;  

- Sắp xếp để thời gian làm việc phù hợp với yêu cầu của Bên A;  

- Thanh toán phí thù lao cho Bên A đầy đủ và đúng thời hạn. 

IV. Phí Thù lao 

- Dựa trên kết quả thực hiện Công Việc của Bên A, VIETNAM BANKERS sẽ thanh toán mức thù lao 

ròng cho Bên A:  

- Công tác tuyển sinh và marketing: Theo thông báo từng thời kỳ của VietnamBankers. 

- Phí sẽ được thanh toán bằng tiền VND vào tài khoản cá nhân của Bên A. 

V. Thời hạn Thanh toán 

- Phí thù lao sẽ được thanh toán trong vòng 3 ngày sau khi Học viên đăng ký chương trình (trừ đăng 

ký Talent Bankers) và có xác nhận xong khảo sát chất lượng dịch vụ của phòng đào tạo. 

- Với Học viên đăng ký TalentBankers thì phí thù lao sẽ được chi trả khi hoàn tất việc hỗ trợ việc làm 

cho Học viên. 

VI. Các Điều khoản Khác 

- Tuân thủ pháp luật: Bên A cam kết thực hiện Hợp đồng này trên tinh thần tuân thủ đúng pháp luật 

của nhà nước Việt nam. 

- Chuẩn mực Chuyên nghiệp: Bên A cam kết thực hiện Công Việc với các chuẩn mực chuyên nghiệp 

cao nhất và tuân thủ với các quy tắc và đạo lý nghề nghiệp cao nhất.  

- Bảo vệ danh tiếng: Bên A cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến danh tiếng 

và thiện chí của VIETNAM BANKERS. 

- Tính bảo mật: Bên A cam kết không tiết lộ cho bất kỳ tổ chức, công ty, hiệp hội, hoặc bất kỳ người 

nào khác bất kỳ thông tin gì có liên quan hoặc ảnh hưởng đến công việc của VIETNAM BANKERS và 

khách hàng của VIETNAM BANKERS, bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) các bí mật thương mại, 

quy trình sản xuất, thông tin khách hàng, giá cả hoặc kế hoạch tiếp thị của VIETNAM BANKERS 

cũng như các thông tin này của khách hàng của VIETNAM BANKERS và / hoặc của bên thứ 3 mà 

Bên A thu thập được trong quá trình cộng tác với VIETNAM BANKERS. Điều khoản này vẫn tiếp tục 

có hiệu lực trong vòng 1 năm sau khi Hợp đồng này hết hiệu lực.  

- Sở hữu Tài sản trí tuệ: Tất cả các tài liệu được sử dụng và soạn thảo trong khi thực hiện hợp đồng 

này dưới mọi hình thức là văn bản, tranh, phim ảnh, băng đĩa…(gọi chung là Tài sản Trí tuệ) mặc 

nhiên là tài sản của VIETNAM BANKERS. Bên A cam kết không sử dụng tài sản trí tuệ này vào mục 

đích nào khác không có liên quan đến công việc theo hợp đồng khi không được sự đồng ý trước 

bằng văn bản của VIETNAM BANKERS. 

- Trách nhiệm pháp lý: VIETNAM BANKERS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gì trong trường hợp 

Bên A bị tổn thương cá nhân hoặc gây tổn thương hay thiệt hại đến tài sản của khách hàng hay các 

bên thứ 3 trong quá trình thực hiện Công việc theo hợp đồng này.  

- Thay đổi hợp đồng: Bất cứ sự điều chỉnh hay chấm dứt Hợp đồng này cũng như bất cứ sự thay đổi 

của điều khoản, điều kiện hay giới hạn nào trong Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi sự thay đổi đó được 

thực hiện bằng văn bản và được ký bởi cả hai Bên. 
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- Khả năng tách rời: Tất cả các điều khoản trong Hợp đồng này điều có thể tách rời được và trong 

trường hợp có bất kỳ điều khoản nào bị các nhà thẩm quyền cho là không có hiệu lực, Hợp đồng  này 

với các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

- Điều khoản chung: Hợp đồng này là sự thỏa thuận đầy đủ về công việc Bên A đồng ý thực hiện cho 

VIETNAM BANKERS và sẽ thay thế cho tất cả các thỏa thuận, cam kết bằng miệng hay văn bản 

trước đây. Khi ký vào Hợp đồng này, Các Bên thừa nhận rằng đã đọc toàn bộ Hợp đồng, hiểu tất cả 

các điều khoản của Hợp đồng. Các Bên có thể nhờ luật sư xem xét lại Hợp đồng trước khi ký và 

hoàn toàn tự nguyện khi ký kết bản Hợp đồng này. 

Hợp Đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản. Hợp Đồng này có hiệu lực 

kể từ ngày ký.  

ĐẠI DIỆN BÊN A 
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