MẪU 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
Số: __/2016/BCIS/TCĐB
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ (“Hợp đồng”) này được lập ngày _____ tháng _____ năm 2016
tại Văn phòng Công ty cổ phần trường Tiểu học, Trung học cơ sở, và Trung học phổ thông quốc tế
Canada giữa các bên có tên dưới đây:
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, VÀ TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Địa chỉ
:
Số 86, Đường số 23, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại
:
(08) 37.612.345 – (08) 22.409.108
Tài khoản số
:
0181 002 345 679 Tại Ngân hàng Vietcombank – Chi
nhánh Nam Sài Gòn
Giấy chứng nhận đăng ký :
Số 0310084289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí
kinh doanh
Minh cấp lần đầu ngày 16 tháng 06 năm 2010.
Đại diện pháp luật
:
Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
Chức vụ
:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bên A là chủ đầu tư hợp pháp của Hệ Song ngữ Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung
học phổ thông Quốc tế Canada, thành lập theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND do Uỷ ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13 tháng 03 năm 2009, (“hệ Song ngữ Trường
TH, THCS, THPT quốc tế Canada” hoặc “Trường”).
BÊN B (Ông/Bà):
Ngày sinh
Số chứng minh nhân dân
Điện thoại
Địa chỉ thường trú

:
:
:
:

_____ cấp ngày _____ tháng _____ năm _____ tại _____

Hai bên đồng ý thực hiện giao dịch cung cấp dịch vụ với các thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.1. Hợp đồng này được soạn thảo, rà soát, và ký kết bởi bên A và bên B cho giao dịch cung cấp dịch
vụ giáo dục trong khuôn khổ chương trình (“Chương trình TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT”) do bên A
thiết kế và thực hiện;
1.2. Bằng việc ký kết Hợp đồng này, bên A và bên B cam kết thực hiện các quy định của Hợp đồng
một cách nghiêm túc, đầy đủ và tự nguyện.
ĐIỀU 2: THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH
2.1. Họ và tên:
2.2. Ngày, tháng, năm sinh:
2.3. Địa chỉ thường trú:
2.4. Cấp lớp bắt đầu học dự kiến:
Sau đây gọi là “Người thụ hưởng”
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ĐIỀU 3: NỘI DUNG CƠ BẢN
3.1. Chương trình “TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT” là chương trình do bên A thiết kế và thực hiện nhằm
cung cấp cho khách hàng là bên B, cơ hội đăng ký nhập học tại Trường TH, THCS, THPT Quốc tế
Canada (Hệ Song ngữ) cho Người thụ hưởng với một giải pháp thanh toán học phí đặc biệt;
3.2. Tham gia Chương trình, Người thụ hưởng, do bên B đăng ký và mô tả cụ thể tại Điều 2 của Hợp
đồng này, sẽ được theo học chương trình giáo dục phổ thông xuyên suốt 12 năm từ lớp 1 đến lớp
12 tại Trường TH, THCS, THPT quốc tế Canada (Hệ Song ngữ) (“Suất học”)
3.3. Bên B đã tìm hiểu kỹ về các điều khoản, điều kiện kèm theo, và tự nguyện đồng ý tham gia
Chương trình “TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT” của bên A áp dụng cho Suất học tại Trường TH, THCS,
THPT Quốc tế Canada (Hệ Song ngữ) với các yêu cầu cụ thể như sau:
(i) Ngay sau khi ký Hợp đồng, bên B đồng ý thanh toán số tiền tham gia Chương trình “TÀI
CHÍNH ĐẶC BIỆT” là: 782.000.000 VND (Bằng chữ: bảy trăm tám mươi hai triệu đồng
chẵn), khoản phí tham gia này gọi là “Phí thành viên” và không được hoàn lại ngoại trừ lý
do được quy định tại Điều 6 của Hợp đồng này;
(ii) Ngoài Phí thành viên, hàng năm bên B phải thanh toán học phí theo biểu học phí ưu đãi
trong suốt thời gian của Suất học (“Phí thường niên”), cụ thể như sau:
Stt
(1)
1

Cấp học
(2)
Từ Lớp 1 đến Lớp 12

Phí thường niên
(3)
50% x Học phí công bố hàng năm tương ứng với cấp lớp
mà học sinh theo học

(iii) Bên A cam kết không thay đổi không thay đổi tỷ lệ Phí thường niên trong suốt thời gian
thực hiện hợp đồng này.
(iv) Học phí công bố hàng năm được thông báo công khai trên biểu học phí mà Nhà trường ban
hành vào thời điểm đầu năm học.
(v) Bên B sẽ thanh toán một lần toàn bộ Phí thường niên trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, các
khoản phí khác thanh toán theo thời hạn được quy định cụ thể trong biểu học phí.
(vi) Bên B sẽ thanh toán Phí thành viên và Phí thường Niên được liệt kê cụ thể lần lượt tại Mục
(i) và Mục (ii), Khoản 3.3, Điều 3 của Hợp đồng này vào tài khoản do bên A chỉ định tại
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn; hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng Kế
toán của bên A.
(vii) Thời hạn theo học của Người thụ hưởng: tối đa 12 năm học, kể từ tháng …… năm
………..cho đến tháng ……….. năm………….;
(viii) Bên B và Người thụ hưởng phải đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi được nêu
cụ thể tại Khoản 4.2, Điều 4 của Hợp đồng này.
ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ
4.1. Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên A:
(i) Bên A phải chịu trách nhiệm tổ chức tốt các hoạt động giáo dục của Trường TH, THCS,
THPT quốc tế Canada (Hệ Song ngữ) để đảm bảo việc học tập của Người thụ hưởng một
cách ổn định, lâu dài;
(ii) Bên A chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Trường TH, THCS,
THPT quốc tế Canada (Hệ Song ngữ), cũng như sở hữu toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản hữu
hình và vô hình khác của Trường theo quy định pháp luật Việt Nam;
(iii) Bên A thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết về chất lượng đào tạo cũng như bằng cấp giáo
dục đã được đăng ký với Cơ quan quản lý giáo dục Việt Nam;
(iv) Bên A được nhận đủ số tiền do bên B thanh toán theo thỏa thuận tại Khoản 3.3, Điều 3 của
Hợp đồng này;
(v) Bên A phải đảm bảo quyền lợi của bên B đúng theo các thỏa thuận của Hợp đồng này.
4.2. Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B và Người thụ hưởng:
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(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)

Người thụ hưởng sẽ được hưởng quyền học tối đa 12 năm tại Trường TH, THCS, THPT quốc
tế Canada (Hệ Song ngữ) kể từ năm học ………….. đến năm học ………………và được
phép bảo lưu 01 năm trong thời gian học.
Bên B có nghĩa vụ thực hiện thanh toán phí thường niên đúng hạn theo thỏa thuận tại Khoản
3.3, Điều 3 của Hợp đồng này;
Người thụ hưởng phải thoả mãn được các tiêu chuẩn đầu vào được công bố và áp dụng cho
học sinh theo học tại Trường TH, THCS, THPT quốc tế Canada (Hệ Song ngữ);
Sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được liệt kê và mô tả bởi Hợp đồng này, bên B sẽ
được hưởng các quyền lợi sau:
- Người thụ hưởng sẽ được theo học 12 năm tại Trường TH, THCS, THPT quốc tế Canada
(Hệ Song ngữ) với Suất học được mô tả tại Khoản 3.2, Điều 3 của Hợp đồng này;
- Người thụ hưởng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ các thay đổi về chính sách học
phí của Trường TH, THCS, THPT quốc tế Canada (Hệ Song ngữ) trong thời gian theo
học.
Quyền lợi miễn học phí của Người thụ hưởng không bao gồm:
- Các khoản phí như: Đồng phục, sách vở, tiền ăn, tiền ở (nếu tham gia chương trình nội
trú), xe đưa rước, học phí cho các chương trình ngoại khóa có thu phí, phí du lịch dã ngoại
hàng năm trong nước và ngoài nước, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh.
- Toàn bộ các khoản phí nêu trên sẽ do Bên B thanh toán theo mức quy định chung của Nhà
trường tại thời điểm thanh toán.
Khi tham gia Chương trình TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT, nếu có nhu cầu, bên B sẽ được hỗ trợ
cho vay khoản Phí thành viên hoặc Phí thường niên bởi ngân hàng Vietcombank với lãi suất
ưu đãi nếu đáp ứng đủ các điều kiện của ngân hàng.

ĐIỀU 5: CHUYỂN NHƯỢNG HOẶC THAY ĐỔI NGƯỜI THỤ HƯỞNG
5.1. Trong trường hợp bên B muốn chuyển nhượng Suất học hoặc muốn thay đổi Người thụ hưởng,
bên B phải thông báo cho bên A bằng văn bản trong thời gian tối thiểu là 90 ngày làm việc, đi kèm
với đơn đề nghị thay đổi thông tin Người thụ hưởng;
5.2. Bên A sẽ phát hành giấy xác nhận tham gia chương trình TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT cho Người thụ
hưởng mới sau khi các bên hoàn tất các thủ tục theo quy định;
5.3. Sau khi kết thúc thời gian học mười hai năm của Suất học được đăng ký bằng Hợp đồng này,
Người thụ hưởng mới phải đóng học phí theo biểu phí công bố nếu vẫn tiếp tục học ở Trường TH,
THCS, THPT quốc tế Canada (Hệ Song ngữ).
5.4. Trong trường hợp Người thụ hưởng của bên B không đáp ứng được yêu cầu để được chấp nhận
theo học tại Trường TH, THCS, THPT quốc tế Canada (Hệ Song ngữ), bên B có thể chuyển
nhượng ngay suất học cho một bên thứ ba với điều kiện bên thứ ba này phải đáp ứng được yêu cầu
của bên A về Người thụ hưởng.
5.5. Nhà trường được quyền ưu tiên đàm phán việc chuyển nhượng Suất học khi khách hàng có nhu
cầu, theo thỏa thuận của 02 bên.
ĐIỀU 6: HOÀN PHÍ
Bên A sẽ hoàn trả cho bên B một phần hoặc toàn bộ các khoản phí đã nộp được quy định tại Điều 3.3 (i)
để tham gia chương trình (không tính lãi) trong các trường hợp sau:
6.1. Người thụ hưởng của Bên B không được chấp nhận vào học do không đáp ứng được tiêu chuẩn
đầu vào của Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Canada (Hệ Song ngữ): hoàn trả 100% phí đã nộp;
Hoặc người thụ hưởng không đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường trong quá trình học: hoàn trả
một phần học phí trên cơ sở trừ đi học phí thực tế của số năm đã học.
6.2. Bên A chủ động giải thể Trường hoặc tuyên bố ngưng hoạt động vì các lý do chủ quan do lỗi của
bên A.
ĐIỀU 7: BẤT KHẢ KHÁNG
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Bên A không phải bồi thường cho bên B trong các trường hợp bất khả kháng như: Trường bị tổn thất
không thể hoạt động do thiên tai, dịch họa, chiến tranh, thay đổi chính sách của Nhà nước….. hoặc do
các lý do khách quan khác ngoài khả năng giải quyết của bên A.
ĐIỀU 8: NHỮNG THỎA THUẬN CHUNG
8.1. Hai bên thỏa thuận cùng nhau nỗ lực thực hiện đầy đủ các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng này;
8.2. Trong mọi trường hợp, nếu có phát sinh các tranh chấp, hai bên sẽ cố gắng tự giải quyết với nhau
trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, tôn trọng lợi ích của cả hai bên;
8.3. Trong trường hợp không giải quyết được tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau thống nhất đưa vụ việc
ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định của
Tòa án là phán quyết cuối cùng có hiệu lực pháp lý mà hai bên phải chấp hành;
8.4. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên đã ký kết;
8.5. Khi Suất học hết hạn, hoặc được chấm dứt trước hạn, hai bên sẽ tiến hành làm thủ tục thanh lý;
8.6. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau./.
Đồng ý và chấp nhận bởi:
BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH
Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
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