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

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ GIỮA NGƯỜI HỌC,
BỐ (MẸ HOẶC NGƯỜI BẢO LÃNH) VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
I. PHẦN CAM KẾT CỦA NGƯỜI HỌC
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
Tên tôi là: ................................................................................................................................................... ....
Sinh ngày: ……………………. Số CMND hoặc hộ chiếu: ..........................................................................
Thường trú tại: ............................................................................................... ..............................................
Tôi có đăng ký xét tuyển và theo học Chương trình đào tạo thí điểm trình độ Cao đẳng cấp độ quốc tế tại
Trường cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:
1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng cấp độ quốc tế của Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội và của cơ sở đào tạo. Tuân thủ mọi quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Cam kết tích cực học tập, tìm hiểu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn được cho phép. Nếu
phải gia hạn sẽ tự túc toàn bộ kinh phí trong thời gian gia hạn.
3. Nếu không thực hiện đúng các điều đã cam kết trên, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo các quy
định hiện hành của Nhà nước và chịu xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của trường
cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
....................., ngày ...... tháng ...... năm .........
Người cam kết
(ký và ghi rõ họ tên)

II. CAM KẾT CỦA BỐ (MẸ HOẶC NGƯỜI BẢO LÃNH)
Họ và tên bố (mẹ)/người bảo lãnh: .............................................................................................................
Sinh ngày: ……………………. Số CMND hoặc hộ chiếu: .......................................................................
Công tác tại: ................................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................
đại diện cho gia đình của người học có tên trên, chúng tôi cam kết:
1.Nhắc nhở, động viên con chúng tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã được quy định đối với người học.
2.Có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ học phí và chi phí đào tạo đã được Nhà nước, nhà trường cấp cho con
chúng tôi nếu con chúng tôi không thực hiện đúng cam kết.
..................., ngày ...... tháng.. ... năm ...….
Bố (hoặc mẹ)/Người bảo lãnh
(ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Cơ quan bố (mẹ)/người
bảo lãnh hoặc của Chính quyền địa phương

