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Nhằm đẩy mạnh các chương trình hợp tác trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Nha Trang và Công ty TNHH Sản 

Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Đăng Phong; 

Hôm nay, ngày           tháng          năm          , tại Nha Trang: 

Trường Đại học Nha Trang cùng Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch 

Vụ - Xuất Nhập Khẩu Đăng Phong, sau đây (gọi tắt là Công ty Đăng Phong) nhất trí 

ký kết thỏa thuận về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

theo các điều khoản dưới đây: 

Điều 1. Nguyên tắc hợp tác 

1. Chương trình hợp tác này là những định hướng chung mà hai bên đã thống 

nhất. Các nội dung hợp tác sẽ được hai bên thoả thuận theo các lĩnh vực cụ thể bằng 

các văn bản hợp đồng kèm theo. 

2. Hai bên sẽ cử đại diện làm đầu mối để trao đổi mọi vấn đề liên quan đến 

chương trình hợp tác trên nguyên tắc hiểu biết lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 

Điều 2. Mục tiêu hợp tác 

Hai bên thỏa thuận tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ nhằm: 

1. Khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của hai bên. 

2. Góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của cả hai bên. 

3. Phát triển nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất 

kinh doanh phục vụ cho sự phát triển của Doanh nghiệp và Nhà trường.  

4. Tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh của các bên phục vụ sự phát triển lâu 

dài, ổn định và bền vững. 

Điều 3. Nội dung hợp tác   

A. Trƣờng Đại học Nha Trang có trách nhiệm: 

- Xây dựng các chương trình đào tạo và bồi dưỡng, cung cấp chứng chỉ đào tạo ở 

các trình độ, các ngành nghề theo đề nghị của Công ty Đăng Phong.  

- Phối hợp với Công ty Đăng Phong tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm 

nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công nhân, cán bộ 

quản lý, cán bộ nghiên cứu của cả hai bên.  

- Cùng với Công ty Đăng Phong triển khai các hoạt động nghiên cứu phục vụ 

nhu cầu xây dựng, phát triển kinh tế mà cả hai bên cùng có thế mạnh và mong muốn. 

- Thực hiện thông tin quảng bá về Công ty Đăng Phong trên Tạp chí KHCN 

Thủy sản và trong các hoạt động của Trường Đại học Nha Trang như: tuyển sinh, hội 

nghị, hội thảo trong nước và quốc tế do Trường tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.  



- Giới thiệu sinh viên khá, giỏi và xuất sắc của Trường để Công ty tuyển chọn 

vào làm việc. 

B. Công ty Đăng Phong có trách nhiệm: 

- Cung cấp thông tin và đặt hàng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để Trường Đại 

học Nha Trang có kế hoạch tổ chức thực hiện.  

- Phối hợp với Trường đề xuất và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, 

chương trình, dự án có khả năng ứng dụng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phù 

hợp với thế mạnh của hai bên. 

- Tham gia giảng dạy và đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên, cùng Trường Đại 

học Nha Trang xây dựng và hiệu chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn 

ngành, tiêu chuẩn doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất của Doanh nghiệp. 

- Hàng năm phối hợp với Trường xem xét cấp học bổng cho một số sinh viên có 

kết quả học tập xuất sắc để tạo nguồn nhân lực Công ty Đăng Phong nói riêng và 

ngành cơ điện nói chung.  

- Tuyển chọn trong số sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc của 

Trường có năng lực chuyên môn phù hợp với Công ty Đăng Phong vào làm việc. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh từ 

Trường tham gia thực tập, tìm hiểu thực tế sản xuất và quản lý tại Công ty Đăng 

Phong nhằm thực hiện hiệu quả nhất việc kết hợp chặt chẽ đào tạo với thực tiễn sản 

xuất. 

Điều 4. Phƣơng thức thực hiện 

1. Theo hiệu lực của bản thoả thuận hợp tác, hàng năm các bộ phận chuyên môn 

của hai bên sẽ gặp nhau bàn bạc và xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể hàng 

năm hoặc nhiều năm. Sau khi được lãnh đạo hai bên phê duyệt sẽ tổ chức triển khai.   

2. Hàng năm lãnh đạo hai bên tiến hành gặp gỡ và trao đổi để có những đánh giá 

tổng quan về quá trình hợp tác, từ đó quyết định những nội dung và chương trình hợp 

tác tiếp theo. 

3. Trường Đại học Nha Trang có thể ủy quyền cho một số trưởng đơn vị trong 

trường ký hợp đồng triển khai cụ thể với Công ty Đăng Phong theo các nội dung cam 

kết nêu trên.  

Điều 5. Hiệu lực 

Trường Đại học Nha Trang và Công ty Đăng Phong cam kết huy động tốt các 

nguồn lực (tài chính, con người, thời gian, trang thiết bị, cơ sở vật chất) để thực hiện 

có hiệu quả các nội dung hợp tác nêu trên. 

Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày ký và được lập 

thành 4 bản mỗi bên giữ 2 bản để thực hiện. 
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