
Mẫu số 5-ĐTKHSV 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
ĐƠN VỊ:                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng..........năm........... 

HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 20.... - 20.... 

Căn cứ Quyết định số ………………, ngày …../…../20….. của Hiệu trưởng cho phép 
triển khai đề tài NCKH của sinh viên; 

Sau khi xem xét mục tiêu, nội dung nghiên cứu của đề tài: …………………………..   
………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………... 
do .................................................... hướng dẫn khoa học; 
Bên A (Bên giao): Khoa ................................................................................................... 
Bên B (Bên nhận): SV .................................................................... (Lớp: ......................)  
           là chủ nhiệm đề tài 
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng với những điều khoản sau: 
Điều 1: Bên B chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể dưới 
đây: 
Điều 2: Bên B nộp cho bên A các sản phNm khoa học sau: 
Thời gian nộp sản phNm trước ngày..........tháng.........năm............. 
Điều 3: Bên A cấp cho bên B số tiền là ...................................... triệu đồng vào ngày....... 
tháng........năm......... 
Điều 4: Hai bên thỏa thuận việc kiểm tra thực hiện hợp đồng vào các thời điểm sau: 

- Lần thứ nhất: ngày.........tháng..........năm............    
- Lần thứ hai: ngày ...........tháng ......... năm............  
N goài hai thời điểm trên, bên A sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất (nếu thấy cần thiết). 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên phải thông báo cho nhau những vấn 

đề nảy sinh và cùng nhau bàn bạc giải quyết. 
Điều 5: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ghi ở điều 1 và điều 2, hai bên chịu trách nhiệm 
cùng tổ chức đánh giá, nghiệm thu sản phNm theo Quy định về hoạt động nghiên cứu 
khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Văn Lang. 
Điều 6: Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. N ếu bên 
nào vi phạm sẽ bị xử lý theo văn bản nêu tại Điều 5. 
Điều 7: Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký và được lập thành 3 bản có giá trị như 
nhau. Bên A giữ 1 bản, bên B giữ 1 bản và 1 bản kèm theo bản dự toán kinh phí để nhận 
kinh phí tại phòng Tài chính – Kế toán. 

    BÊN B                                                                ĐẠI DIỆN BÊN A                
      Chủ nhiệm đề tài                                   Trưởng Khoa 
           (Ký, họ tên)                                                                      (Ký, họ tên)            
     


