
Học viện marketing online – HP
Trụ Sở: D48, Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Q. 12 , Tp. HCM | Điện thoại: 0908 862 709 Email:
huynhhuuphuoc090@gmail.com | Website: www.daotaoseohp.com & www.seowebsitevn.com

SEO HP Page 1

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SEO HP
CÔNG TY TNHH RIRCHARD

o
Số: /HĐĐKLX-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

o

Tp. HCM, ngày        tháng         năm 2014

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ HỌC SEO
(V/v Đào tạo, tốt nghiệp khóa đào tạo seo Master)

BÊN A:
Ông (Bà) : ............................................................................................................
Sinh ngày ..............................................................................................................
Số CMND : ..................................Cấp ngày: ......................... Tại: .....................
Địa chỉ : ............................................................................................................
Số điện thoại : ................................. Số điện thoại thứ 2:…………………….........
Email :.............................................................................................................

BÊN B: CÔNG TY TNHH RICHARD (TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SEO HP)
VPĐD : D48 Lê Thị Riêng – Phường Thới An – Quận 12
Điện thoại : 08.8585 9999 -Fax:
Hotline thông báo lịch học, thi: Ms. Trang: 0167 879 7067.
Đại diện : Ông Huỳnh Hữu Phước Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế : 0312 715 074
Website         :  www.daotaoseohp.com

Hai bên thống nhất ký hợp đồng dịch vụ với các nội dung cụ thể như sau:
Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- Bên A đăng ký chương trình đào tạo seo Master (Khóa đào tạo seo Master chuyên
nghiệp)”. Theo chương trình đào tạo seo Master của trung tâm SEO HP.

- Thời gian đào tạo và tốt nghiệp : 1 tháng - từ tháng 03/2014 đến tháng
04/2014(không tính các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Sở GTVT).

Điều 2: MỨC LỆ PHÍ – THỜI GIAN NỘP
- Mức lệ phí đã bao gồm giá khuyến mã i: 3,000,000 VNĐ (Ba triệu đồng chẵn).
- Thời gian nộp (Cần hoàn tất tối thiểu 1,5 triệu VNĐ đối với chương trình đào tạo

nâng cao trước ngày khai giảng):
Lần 1: ngày …...tháng …..năm 2014, số tiền:………….………….……VNĐ
Lần 2: ngày …..tháng …. .năm 2014, số tiền:………………….…….....VNĐ
(Lần 2 hoàn tất cách lần 1 từ 4 ngày – 15 ngày để trung tâm lên thời khóa biểu
và tranning SEO)
Lệ phí trọn gói đã bao gồm – cam kết không phát sinh thêm:
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 Tài liệu học: Các File học seo (word + Exell + Powerpoint)
 Công cụ SEO tốt nhất.
 Giáo viên dạy seo có kinh nghiệp và đã thành công với rất nhiều bộ từ khóa

cạnh tranh cao (VD: seo web, rút hầm cầu , Bất động sản…)
 Học viên sẽ thống nhất thời gian học tùy chọn của mìn h với Trung tâm từ thứ 2

– thứ 7,
 Khi cần thay đổi lịch ngày (giờ) học phải báo cho Trung tâm sắp xếp

trước 24 giờ (học viên sẽ bị trừ giờ học buổi hôm đó nếu nghỉ học đột xuất mà
không báo trước 24 giờ tính từ lúc giờ học bắt đầu theo lịch đã thông báo (trừ
khi) học viên có giấy tờ xác nhận lý do chính đáng).

 Học viên sẽ được trann ing tại địa chỉ mà học viên muốn ( Nhà ở, công ty, Quán
cà phê) Nếu không muốn đến trung tâm SEO HP

 Tranning: Bằng Powerpoint + Công vụ seo được cập nhất mới nhất của thuật
toán Google.

 Học SEO 1 thầy + 1 trò nếu học viên có nhu cầu.
 Học viên tham gia học có tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm với bài tập SEO

cũng như từ khóa của mình

Điều 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CÁC BÊN
3.1  Trách nhiệm và quyền lợi của bên B.

- Phối hợp tổ chức đào tạo cho Bên A các kiến thức, kỹ năng SEO theo chương
trình đào tạo phù hợp với chương trình đào tạo do trung tâm SEO HP quy định.

- Phối hợp tổ chức cho bên A dự thi Tốt nghiệp, chuyển chứng chỉ nghề cho bên A
sau khi Tốt nghiệp khoá học.

- Phối hợp nhiệt tình với chương trình đào tạo của bên B để cho khóa học diễn ra
mộ t cách thành công tốt đẹp

- Ngoài chương trình học theo quy định nếu bên A có nhu cầu học thêm để nâng cao
kỹ năng SEO chuyên nghiệp bên B sẽ ưu tiên bố trí để bên A theo học.

3.2 Trách nhiệm và quyền lợi của bên A.
- Nộp đủ học phí như điều 2 của hợp đồng. Nếu quá thời hạn cam kết thanh toán ở

điều 2, vì bất kì lý do gì Bên A vẫn không kịp hoàn tất học phí thì xem như Bên A
đồng ý bảo lưu và chuyển thời gian học, thi sang các khóa tiếp theo. Thời hạn bảo
lưu học phí đã đóng và suất đăng ký học thi của Bên A là không quá 2 khóa tiếp
theo kể từ khóa đăng ký đầu tiên, sau thời hạn này xem như Bên A tự ý hủy hợp
đồng và không được hoàn lại phí đã đóng cho Bên B.

- Được đào tạo seo và trở thành một seoer thực sự. Có thể SEO các từ khóa cạnh
tranh cao đạt thứ hạng trong khả năng mình có.

- Trong quá trình học, nếu học viện gặp khó khăn, thắc mắc hay không hài lòng về
đội ngũ giáo viên xin vui lòng liên hệ Mr Phước: 0908 862 709.

- Chấp hành các nội quy, quy định của Trung tâm trong quá trình học tập.
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- Học viên cần giữ kỹ các phiếu thu hoàn tất học phí qua các lần đóng để đối chiếu
với trung tâm khi cần thiết, trong trường hợp học viên không có phiếu thu thể hiện
đã đóng học phí, Trung tâm sẽ không giải quyết vấn đề học và thi theo hợp đồng
này.

- Bên A phải đảm bảo điều kiện sức khỏe trong quá trình học. Nếu cảm thấy cơ thể
không tốt, hay trường nào đó có lý do chính đáng thì có thể yêu cầu bên B ngưng
khóa học và chuyển sang khóa tiếp theo.

- Khi đi thi học viên phải ăn mặc lịch sự và mang theo Laptop và cuốn sổ để học seo
và ghi chép một cách tốt nhất

- Trước ngày thi tốt nghiệp bên A sẽ được bê B ôn luyện kỹ năng cũng như kiến
thưc SEO tốt nhất để tiến đến mục tiêu cuối cùng đó là thứ hạng cao mà bên A
muốn hướng đến trên top 10 Google.

Điều 4: PHẠT DO CHẬM THANH TOÁN
- Nếu bên A thanh toán chậm so với thời hạn cam kết dưới 7 ngày làm việc Bên A

phải trả tiền lãi trên số tiền thanh toán chậm theo lãi suất nợ quá hạn bằng 1,5 lần
lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam - Vietcombank tại thời điểm thanh toán, tính trên khoảng thời g ian chậm
thanh toán.

- Nếu bên A thanh toán chậm hơn so với thời hạn cam kết trên 7 ngày làm việc, Bên

B có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và đơn phương chấm dứt Hợp đồng. Bên B

không có nghĩa vụ hoàn lại phí dịch vụ cho bên A, Bên A phải chịu mọi trách
nhiệm phát sinh.

Điều 5: THANH LÝ HỢP ĐỒNG
- Khi Bên B hoàn tất chương trình đào tạo, Bên A thi tốt nghiệp nhận được chứng

chỉ SEO của  trung tâm đào tạo SEO HP cấp thì hợp đồng hết hiệu lực và tự thanh
lý.

Điều 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hai bên có trách nhiệm cùng nhau thực hiện tốt các điều khoản đã được ghi trong

hợp đồng, trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc và trở ngại các bên
cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hiểu biết, hợp tác và cùng có lợi.

- Trong các trường hợp bất khả kháng như: thiên t ai (động đất, lũ lụt, sóng thần, hỏa
hoạn,…); đình công; các cơ quan nhà nước thay đổi luật; Bộ GTVT/Sở GTVT
kiểm tra đột xuất công tác đào tạo của Trường làm lịch học thi tạm dừng để phục
vụ công tác kiểm tra và một số trường hợp bất khả kháng khác thì ha i bên đồng ý
dời lịch học thi theo thời gian đúng bằng thời gian khắc phục các sự cố bất khả
kháng như trên.
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- Hai bên cam kết không vi phạm những điều khoản đã được ghi trong hợp đồng,
bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hợp đồng có 4 trang được lập thành 02 bản bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có
giá trị như nhau và có hiệu lưc kể từ ngày ký.

BÊN A BÊN B
Giám đốc

HUỲNH HỮU PHƯỚC


