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

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-ĐHĐN ngày
tháng
năm 2016 của
Đại học Đà Nẵng)
Kính gửi: Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Tên tôi là: ...................................................................... Sinh ngày: ........................................
Số CMND (hoặc hộ chiếu): ............. …………..Ngày cấp: ....….…….Nơi cấp: ....................
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................................
Đơn vị đang công tác: ...............................................................................................................
Chức danh nghề nghiệp:…………………………………chức vụ (nếu có) ............................
Được Đại học Đà Nẵng cử đi đào tạo, bồi dưỡng (ghi rõ): ......................................................
Tại: ............................................................................................ Nước:.....................................
Chuyên ngành: ..........................................................................................................................
Thời gian từ ………..…đến……………Nguồn kinh phí:........................................................
Tôi xin cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:
1. Chấp hành nghiêm túc quy định, quy chế của Đại học Đà Nẵng, đơn vị đào tạo,
bồi dưỡng và quy chế quản lý lưu học sinh.
2. Không tự ý chuyển trường, chuyển nước, không thay đổi khoá học, chuyên
ngành học.
3. Tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn
được cho phép. Nếu bị buộc thôi học hoặc không hoàn thành khóa học, tôi sẽ chịu xử lý
vi phạm, bồi thường chi phí theo quy định, quy chế hiện hành. Nếu phải gia hạn, tôi sẽ
hoàn thiện hồ sơ và tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.
4. Sau khi hoàn thành khoá học, tôi làm các thủ tục để báo cáo kết quả học tập cho
Đại học Đà Nẵng, đơn vị đang công tác và trình diện theo quy định.
5. Cam kết công tác tại Đại học Đà Nẵng: thời gian gấp 02 (hai) lần so với tổng
thời gian của khóa đào tạo, bồi dưỡng, tính từ thời điểm được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
(kể cả thời gian gia hạn nếu có).
6. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng
(nếu trong diện phải đóng).
7. Nếu không thực hiện đúng các điều đã cam kết trên, tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bồi thường gấp 05 (năm) lần
các khoản chi phí mà đơn vị đang công tác, Đại học Đà Nẵng và đơn vị đài thọ đã trả cho
tôi trong thời gian tôi đi đào tạo, bồi dưỡng đúng theo quy định hiện hành.
Đà Nẵng, ngày ........ tháng ......... năm ........
Người cam kết

Ý kiến xác nhận bảo lãnh của gia đình:
Tôi: ...........................................................................................................................................
Sinh ngày: ……………………………. Tại:............................................................................
Số CMND: ....................................... Ngày cấp: ......................Nơi cấp: ..................................
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................................
Nghề nghiệp: .............................................................................................................................
Quan hệ với người cam kết (ghi rõ là Cha /Mẹ hoặc Vợ /Chồng): ..........................................
Xin cam kết:
Nếu …………của tôi không thực hiện đúng như cam kết ở trên, tôi sẽ thay
mặt………….của tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, trước
Đại học Đà Nẵng, đơn vị con tôi đang công tác và bồi hoàn toàn bộ chi phí như Mục 7
của bản cam kết này.
Đà Nẵng, ngày …..... tháng ......... năm …..…
Người bảo lãnh
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Chính quyền địa phương về chữ ký của người bảo lãnh

