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HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIA SƯ 

PHẦN I:CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG 

Bên A: Gia Sư Thành Được 

Địa chỉ: 63B Hồ Bá Phấn – Phước Long A – Quận 9 - Tphcm 

Điện thoại: (08)62.787178 - 0974.502 420                                

Ông / Bà:...........Võ Thị Thủy..............Chức Vụ:............Quản lý................................................................. 

Bên B: Anh / Chị .......................................................................................................................................... 

SV / GV Trường: ........................................................................................................................................... 

MSSV / MSB:................................................................................................................................................ 

SCMND:........................................................................................................................................................ 

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

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

PHẦN II:CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG 

ĐIỀU 1:TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ BÊN A 

1.1 Bên A cung cấp đầy đủ thông tin về lớp dạy (địa điểm, thời gian, số buổi dạy, mức lương) cho bên B. 

1.2 Bên A hoàn phí giao dịch cho bên B, nếu bên B không nhận được lớp với những lý do chính đáng như:  

Phụ huynh cho con học tại trung tâm, có gia sư rồi, học cô giáo chủ nhiệm, không còn thời gian 

1.3 Bên A hoàn trả 100%  phí cho bên B nếu bên B gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 7 ngày kể từ 

ngày nhận giấy giới thiệu. 

1.4 Bên A hoàn trả 70% phí cho bên B nếu bên B gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 8-14  ngày kể từ 

ngày nhận giấy giới thiệu. 

1.5 Bên A hoàn trả 30% phí cho bên B nếu bên B gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 15-20 ngày kể 

từ ngày nhận giấy giới thiệu. 



1.6 Bên A sẽ hoàn phí lại cho bên B sau khi xác minh. Thời gian hoàn phí sau khi xác minh từ 3 tới 7 ngày 

1.7 Bên A chỉ giải quyết  những trục trặc cho bên B nếu bên B có báo với bên A khi xảy ra trục trặc và thời 

điểm xảy ra trục trặc phải trước 20 ngày kể từ ngày nhận giấy giới thiệu. 

1.8 Bên A không hoàn phí cho bên B nếu bên B tự ý bỏ lớp, tác phong không nghiêm túc, đi dạy không 

đúng giờ, xin nghỉ nhiều, dạy sai kiến thức, làm việc riêng trong lúc dạy (sử dụng điện thoại nhắn tin, lướt 

web, facebook) 

 

ĐIỀU 2:TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ BÊN B 

 

2.1 Bên B chấp nhận dạy thử  1 tuần để phụ huynh, học viên đánh giá và kiểm tra chất lượng  

2.2 Bên B cam kết về năng lực giảng dạy của mình và xuất trình giấy tờ liên quan khi bên A yêu cầu. 

2.3 Bên B phải đóng lệ phí 35% tháng đầu cho bên A. Bên B sẽ nhận tiền học phí trực tiếp từ phụ huynh, 

học viên sau khi dạy đủ một tháng tính từ thời điểm nhận dạy 

2.4 Bên B gặp phụ huynh, học viên đúng hẹn với tác phong lịch sự, sư phạm. Bên B phải xuất trình giấy 

giới thiệu, bằng cấp và các giấy tờ liên quan cho phụ huynh học viên xem.  

2.5 Bên B sau khi gặp phụ huynh, học viên, thấy có trục trặc bên B phải báo ngay cho bên A nắm tình hình  

2.6 Bên B cam kết không tự ý bỏ dạy, tác phong sư phạm nghiêm túc, đi dạy đúng giờ, không xin nghỉ 

nhiều, không dạy sai kiến thức , không làm việc riêng trong lúc dạy (không sử dụng điện thoại nhắn tin, 

lướt web, facebook) 

2.7 Khi xảy ra trục trặc về việc dạy, bên B phải báo liền cho bên A để kịp thời điều chỉnh, nếu báo sau 20 

ngày kể từ ngày nhận giấy giới thiệu, bên A sẽ không chịu trách nhiệm 

2.8 Trong thời gian giảng dạy nếu bên B gây rắc rối, trộm cắp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, bên 

B phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành 

2.9 Nếu bên B có hành vi lừa dối bên A, làm mất uy tín của bên A sẽ bị truy cứu theo pháp luật hiện hành  

 

ĐIỀU 3: HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LẬP THÀNH 2 BẢN, MỖI BÊN GIỮ MỘT BẢN VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP 

LÝ NHƯ NHAU. 

                                                                                                   Tp.HCM,  ngày .......tháng...........năm........... 

                  BÊN A                                                                                                   BÊN B 

                  Ký tên                                                                                                    Ký tên 

 


