CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---

THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN
-

Căn cứ Quyết định số 155-CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc
thành lập và qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản, nay là Trường
Ðại học Nha Trang;

-

Cãn cứ “Ðiều lệ trường đại học” ban hành theo Quyết định số 70/2014/QÐ-TTg
ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

-

Cãn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/12/2005;

-

Cãn cứ Ðiều lệ tổ chức và hoạt động của Công TNHH Long Sinh;

-

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên, hôm nay ngày 6 tháng 4 năm
2016, tại Trường Đại học Nha Trang, đại diện các bên gồm:

Bên A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Địa chỉ: 02, Đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583-831149

Fax: 058 3831147

Đại diện: PGS.TS. Trang Sĩ Trung

Chức vụ: Hiệu trưởng

Bên B: CÔNG TY TNHH LONG SINH
Địa chỉ: 37 Hoàng Văn Thụ - TP Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3743 555

Fax: 058 3743557

Đại diện: TS. Vương Vĩnh Hiệp

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trên cơ sở năng lực, nhu cầu cần thiết và nguyện vọng chung, hai bên thống
nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực sau đây:
I. ĐÀO TẠO
1.1. Bên A đồng ý tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo chuyên môn sâu
và nâng cao cho cán bộ kỹ thuật Bên B theo nhu cầu nhằm nâng cao nguồn nhân lực
cho Bên B.
1.2 Hằng năm, Bên A tạo điều kiện cho Bên B giới thiệu, tiếp xúc và phỏng
vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp để làm việc cho công ty.

1.3 Hàng năm, Bên A sẽ mời cán bộ lãnh đạo-quản lý và cán bộ kỹ thuật của
Bên B đến Trường Đại học Nha Trang để tọa đàm – seminar, tham gia giảng dạy,
huấn luyện cho sinh viên các môn học liên quan đến thực tiễn sản xuất kinh doanh
nhằm cho các em làm quen, tạo tiền đề cho các đợt thực tập tại bên B sau này đạt
hiệu quả cao.
1.4 Bên B thống nhất hàng năm sẽ tiếp nhận sinh viên từ Bên A đến tham
quan, thực tập chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp tại công ty. Kinh phí triển khai
hoạt động thực tập, đề tài được thực hiện theo từng hợp đồng cụ thể tại thời điểm
triển khai.
1.5 Bên B đồng ý định kỳ tài trợ học bổng cho sinh viên của Trường để học
tập và nghiên cứu, mỗi năm 10 suất, trị giá 2.000.000/suất (hai triệu đồng).
II. TẬP HUẤN – CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
2.1 Hai bên sẽ tăng cường phối hợp thực hiện các đề tài Nghiên cứu – Khảo
nghiệm về các lĩnh vực thủy sản khác nhau phục vụ sản xuất, tại cơ sở của hai bên
trên cơ sở kinh phí thỏa thuận. Việc sử dụng kết quả nghiên cứu sẽ được thỏa thuận
và thống nhất giữa hai bên.
2.2 Khi có yêu cầu từ Bên B, Bên A sẽ cử cán bộ chuyên môn kịp thời đến
hỗ trợ việc khảo sát, nghiên cứu, tư vấn phục vụ sản xuất trên địa bàn của Bên B.
Bên B sẽ đảm bảo nguồn kinh phí cho thực hiện khảo sát, nghiên cứu.
2.3 Hai bên thống nhất tích cực tham gia và tài trợ cho các Hội nghị khoa
học trong nước và quốc tế và Báo cáo khoa học do mỗi bên tổ chức.
2.4. Hai bên đồng ý phối hợp tổ chức các chuyến tham quan học tập về thủy
sản ở các nước trong khu vực và thế giới cho cán bộ hai bên khi có điều kiện thích
hợp.
III. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
3.1 Bên B hỗ trợ bên A tổ chức ít nhất 2 hoạt động phong trào cho sinh viên
(vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm) với kinh phí là 10 triệu đồng/hoạt động. Căn cứ
thực tế có thể hỗ trợ thêm nếu cần thiết.
3.2 Hai bên cùng kết hợp tổ chức hoạt động tình nguyện xã hội vì cộng đồng
vào dịp Tết nguyên đán và dịp tình nguyện hè.
IV. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên thống nhất thực hiện tối đa các điều khoản trên, trên tinh thần tự
nguyện, tích cực, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng góp phần vào sự phát triển chung
của mỗi đơn vị và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước. Tùy từng nội dung, hai
bên sẽ có hợp đồng cụ thể để triển khai thực hiện.

Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký, và có giá trị trong năm (5) năm.
Sau thời gian trên, sẽ tự động được gia hạn mỗi kỳ năm (5) năm nếu như không có
những thay đổi điều chỉnh được thông báo giữa hai bên.
Bản thỏa thuận gồm 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị ngang nhau.
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