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HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾT NỐI GIA SƯ 

Số: ……… 

Hợp đồng dịch vụ kết nối gia sư số ……… (“Hợp Đồng”) được lập và ký kết vào 

ngày …. bởi và giữa các bên sau đây: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BLACASA VIỆT NAM 

Mã số doanh nghiệp : 0107721396 

Địa chỉ : 
Số 10, ngách 192/30 Yên Duyên, Phường Yên Sở, 

Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 

Đại diện bởi : Ông Trương Hoàng Hải 

Chức vụ : Tổng Giám đốc 

Số điện thoại : 1900 63 63 42 

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”) 

và  

Ông Lưu Xuân Thì  

Số CMND/ CCCD/ Hộ 

chiếu 

:  

Hộ khẩu thương trú :  

Nơi ở hiện tại :  

Số điện thoại  :  

Email :  

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”) 

(Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Các Bên”, gọi riêng là “Bên”) 

VÌ VẬY, TẠI ĐÂY, Các Bên thống nhất và đồng ý ký kết Hợp đồng với các điều 

khoản và điều kiện dưới đây:  

ĐIỀU 1 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN 

Các Bên đồng ý thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, theo các điều khoản và điều 

kiện của Hợp Đồng này, nhằm cung cấp dịch vụ gia sư phù hợp với quy định của pháp 
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luật Việt Nam (“Dịch Vụ Gia Sư”) tới tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ 

(“Khách Hàng”). Theo đó, Bên A sẽ chịu trách nhiệm quảng bá, giới thiệu Dịch Vụ 

Gia Sư nhằm tìm kiếm các Khách Hàng tiềm năng, đồng thời, Bên A sẽ làm việc trực 

tiếp với các Khách Hàng này để tư vấn, hướng dẫn Khách Hàng các vấn đề liên quan 

đến Dịch Vụ và đại diện cho Bên B ký kết hợp đồng dịch vụ với Khách Hàng. Trên cơ 

sở hợp đồng dịch vụ, Bên A sẽ thông báo cho Bên B về các yêu cầu cụ thể của Khách 

Hàng để Bên B cân nhắc; trong trường hợp đồng ý với các yêu cầu kể trên, Bên B sẽ 

tiến hành cung cấp Dịch Vụ Gia Sư theo các điều khoản, điều kiện của hợp đồng dịch 

vụ đã ký kết với Khách Hàng. 

ĐIỀU 2 NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

2.1. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B thông tin chính xác họ tên, số điện 

thoại, địa chỉ gia đình và hẹn lịch dạy cho Bên B khi Các Bên ký Hợp Đồng 

này. 

2.2. Khi có yêu cầu hoàn phí của Bên B, Bên A có nghĩa vụ hoàn phí cho Bên B 

theo Điều 5 của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 3 NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 

3.1. Trước khi nhận lớp, Bên B phải nộp đủ số tiền phí nhận lớp tương đương 25% 

lương tháng đầu (tính theo thỏa thuận ban đầu với gia đình) cho Bên A. Phí 

nhận lớp được quy định tại điều này cụ thể như sau: 

Lương tháng đầu : 
______________ 

( bằng chữ ) 

Phí nhận lớp : 
______________ 

( bằng chữ ) 

3.2. Bên B có nghĩa vụ đến gia đình đúng lịch hẹn. Khi xảy sự thay đổi như: lùi thời 

gian học, thay đổi địa điểm học, hay bất cứ sự kiện hoặc lí do nào khác khiến 

cho Bên B không thể đến gia đình đúng lịch hẹn Bên B phải báo cho Bên A 

trong vòng 24h. 

3.3. Khi không thể nhận được lớp vì bất kỳ lý do gì, Bên B không được tự ý giới 

thiệu cho người khác. Các trường hợp gian dối, cấu kết khác nếu xảy ra, Bên B 

phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.  
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3.4. Khi đến gặp phụ huynh, nếu phụ huynh yêu cầu, Bên B phải  uất trình được 

với phụ huynh giấy tờ chứng minh nhân thân: Th  sinh viên/ Bằng tốt nghiệp/ 

Th  giáo viên, Giấy  ác nhận là giáo viên đang đứng lớp, Số CMND/ CCCD/ 

Hộ chiếu  

3.5. Bên B trước khi đi dạy có nghĩa vụ chuẩn bị đủ tài liệu giảng dạy, giáo án, bài 

kiểm tra kiến thức học sinh. Khi đi dạy có nghĩa vụ đến đúng giờ. Trang phục 

gọn gàng, sạch sẽ, tác phong đúng mực, đứng đắn, nghiêm trang. Ngôn từ 

nghiêm túc, có văn hóa.  

ĐIỀU 4 QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN 

4.1. Bên B được Bên A cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về học viên và phụ 

huynh. Bên B được nhận 100% lương hàng tháng theo thỏa thuận trực tiếp với 

gia đình học sinh; được nhận tiền thưởng và các khoản hỗ trợ khác của gia đình 

học sinh nếu có. 

4.2. Nếu Bên B giới thiệu lớp cho Bên A và lớp được kết nối thành công, Bên B sẽ 

hưởng 50% phí nhận lớp của lớp đó. Số tiền này sẽ được thanh toán cho Bên B 

sau khi lớp được xác nhận là thành công trên hệ thống của Bên A. Bên B có thể 

theo dõi trạng thái lớp và số tiền được hưởng từ việc giới thiệu lớp cho Bên A 

trực quan trên hệ thống của Bên A.   

ĐIỀU 5 HOÀN TRẢ PHÍ NHẬN LỚP 

5.1. Bên A sẽ không hoàn lại phí nhận lớp cho Bên B trong các trường hợp sau:  

a. Bên B sử dụng bằng cấp, chứng chỉ, th  sinh viên giả; cung cấp sai 

thông tin về nhân thân, trình độ học vấn và các thành tích trên hệ thống 

của Bên A;  

b. Bên B không trung thực khi cung cấp thông tin về việc hủy lớp; 

c. Bên B tự ý bỏ lớp, tự ý thay đổi lịch học, tự ý đề nghị thay đổi mức 

lương, tác phong không nghiêm túc, đi dạy không đúng giờ, xin nghỉ 

nhiều, dạy sai kiến thức, dạy không tập trung, làm việc riêng trong lúc 

dạy (sử dụng điện thoại nhắn tin, lướt web, facebook); 

d. Bên B vi phạm một hay nhiều nghĩa vụ được quy định tại Điều 3 của 

Hợp đồng này. 

5.2. Trong trường hợp Bên B chấm dứt cung cấp Dịch Vụ trong vòng 07 (bảy) ngày 

kể từ ngày được Bên A cung cấp thông tin liên lạc của Khách Hàng (“Ngày 
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Nhận Lớp”), Bên A sẽ hoàn lại 80% phí nhận lớp vào tài khoản gia sư trên hệ 

thống.  

5.3. Trong trường hợp Khách Hàng huỷ bỏ Dịch Vụ:  

a. Nếu Bên B đã cung cấp Dịch Vụ trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ Ngày 

Nhận Lớp, Bên A sẽ hoàn lại 95% (chín mươi lăm phần trăm) phí nhận 

lớp vào tài khoản Bên B trên hệ thống; 

b. Nếu Bên B đã cung cấp Dịch Vụ từ 08 (tám) đến 14 (mười bốn) ngày kể 

từ Ngày Nhận Lớp, Bên A sẽ hoàn lại 80% (tám mươi phần trăm) phí 

nhận lớp vào tài khoản Bên B trên hệ thống; 

c. Nếu Bên B đã cung cấp Dịch Vụ từ 15 (mười lăm) đến 28 (hai mươi 

tám) ngày kể từ Ngày Nhận Lớp, Bên A sẽ hoàn lại 50% (năm mươi 

phần trăm) phí nhận lớp vào tài khoản Bên B trên hệ thống; 

d. Nếu Bên B đã cung cấp Dịch Vụ từ 29 (hai mươi chín) ngày trở lên kể 

từ Ngày Nhận Lớp, Bên A không hoàn lại phí nhận lớp cho Bên B. 

5.4. Tiền sau khi được hoàn về tài khoản thì Bên B có thể sử dụng để nhận lớp khác 

hoặc rút tiền về tài khoản ngân hàng của Bên B. 

ĐIỀU 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

6.1. Hợp Đồng này sẽ chịu sự điều chỉnh và được giải thích theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp Đồng 

này sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

6.2. Các Bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ thoả thuận tại Hợp 

Đồng này. Các nội dung không được thoả thuận trong Hợp Đồng này được áp 

dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

6.3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý 

như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.   

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 


