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

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ
Họ và tên:...............................................................  : Nam
 : Nữ
Ngày ........tháng.......năm........... Dân tộc :............... Tôn giáo:.....................
Số CMTND:.........................Nơi cấp:.........................Ngày cấp...................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................
Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................
Trình độ học vấn:............................. Điên thoại liên hệ:................................
Đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ( Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 3 ô
trống):
 Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người đân tộc thiếu số, người tàn
tật, người bị thu hồi đất canh tác.
 Người thuộc hộ cận nghèo
 Đối tượng lao động nông thôn khác
Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa
được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng
ký học nghề: …………………….. Do Trường Cao đẳng nghề Thăng Long tổ chức
đào tạo tại:.........................................................................
Dự kiến việc làm sau khi học ( Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 4 ô trống ):
 Tự tạo việc làm.  Được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm.  Được
doanh nghiệp, người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động.
 Đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài
Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy của lớp học, quy định
của cơ sở dạy nghề.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì không
đúng , tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
Xác nhận của UBND cấp xã:..................
Xác nhận Ông ( bà):....................................
có hộ khẩu thường trú/ tạm trú tại xã:.............
và thuộc diện đối tượng (1):.............................
TM. UBND xã:...............................................
( Ký tên và đóng dấu)

.........ngày.......tháng.......năm 2017.
Người viết đơn
( Ký, ghi rõ họ và tên )
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BẢN CAM KẾT
Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2017.
(Dạy cho người làm tại nhà hoặc tự tạo việc làm tại các doanh nghiệp)
Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Thăng Long
Họ và tên:................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................
Nguyên quán:.........................................................................................................
Hiện có hộ khẩu thường trú tại:...............................................................................
Ngày........tháng..........năm 2016, sau khi có thông báo tuyển sinh cuả Trường Cao
đẳng nghề Thăng Long, tôi làm đơn đăng ký học nghề cho lao đông theo Quyết định
số 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án
" Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". Nếu được tham gia học
nghề tôi xin cam kết như sau:
- Thực hiện nghiêm túc nôi quy, quy chế của lớp học.
- Tham gia đầy đủ các buổi học ( kể cả lý thuyết và thực hành)
- Thực hiện nghiêm túc các kỳ thi, kiêm tra theo quy định.
- Sau khi kết thúc Khóa đào tạo nghề tôi sẽ tổ chức sản xuất và làm việc theo
đúng nghề đào tạo trong thời gian 2 năm. Nếu không làm việc theo đúng nghề đào tạo
tôi xin hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đơn vị đã bỏ ra đào tạo nghề cho tôi.
Nay tôi viết cam kết này kính mong Qúy Trường cho tôi được tham gia học
nghề ./.
Hà Nội, ngày.......tháng.......năm 2017
NGƯỜI HỌC NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BẢN CAM KẾT
Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2017
( Dành cho nhóm nghề phi nông nghiệp)
- Căn cứ vào Bộ luật dân sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2006
- Căn cứ luật dạy nghề có hiệu lực từ ngày 01/06/2007
- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt đề án: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
- Căn cứ năng lực đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Thăng Long.
Hôm nay, ngày.........tháng.........năm 2017 tại cơ sở dạy nghề, chúng tôi gồm:
I. Đại diện cơ sở dạy nghề: Trường Cao đẳng nghề Thăng Long
1- Ông (bà): Nguyễn Cảnh Chính
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng.
II. Đại diện cơ sở sử dụng lao động:
1- Ông (bà):......................................... Chức vụ:.....................................
2- Ông (bà):......................................... Chức vụ:.....................................
III. Người lao động tham gia học nghề:
1- Ông (bà):......................................... Chức vụ:.....................................
Địa chỉ:........................................................................................................
Ba bên đã thảo luận và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Cơ sở dạy nghề:
- Tổ chức dạy nghề: Điện dân dụng
- Số học viên: 35
- Địa điểm:..............................................................................
- Thời gian ...........tháng ( từ ngày...........tháng..........năm 2017 đến
ngày.........tháng ..........năm 2017)
- Trình độ đào tạo nghề: Sơ cấp nghề.
- Chi phí cho đào tọa được thực hiện theo Hợp đồng giữa cơ sở dạy nghề đã ký
kết với Phòng lao động - Thương binh và xã hội.
- Tổ chức tuyển sinh đúng quy trình, đúng đối tượng, thứ tự ưu tiên, đủ số
lượng học viên theo quy định.
- Tổ chức khai giảng, dạy nghề đúng chương trình, kiểm tra đánh giá chất
lượng, bế giảng cấp chứng chỉ cho học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học.
- Đảm bảo yêu cầu về giáo viên, phòng học, trang thiết bị, chương trình, giáo
trình và các điều kiện phục vụ dạy và học; Đảm bảo các thủ tục hành chính liên quan
đến việc thành lập lớp và quản lý chuyên môn; Quản lý học viên theo đúng quy chế
quản lý học sinh, sinh viên; Đảm bảo số học viên được duy trì ổn định 100% đến
cuối khóa học.
- Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng, đúng nội quy và hiệu quả.
Điều 2: Trách nhiệm của cơ sở sử dụng lao động
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- Trên cơ sở kế hoạch phát triển của Doanh nghiệp đề nghị cơ sở dạy nghề tổ
chức đào tạo số lao động chưa có nghề nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận số học viên đã tốt nghiệp khóa học ( bao gồm: Ký
hợp đồng lao động theo đúng Bộ luật lao động, các chế độ đãi ngộ khác phù hợp với
điều kiện của doanh nghiệp)
- Kết hợp với bên đào tạo nghề chuyển giao các Công nghệ mới trong quá trình
đào tạo, bố trí bậc thợ cao giảng dạy khi đơn vị yêu cầu.
- Phối hợp với các cơ sở đào tạo thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá
trình đào tạo nghề.
Điều 3: Trách nhiệm người học nghể
- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học.
- Tham gia đầy đủ các buổi học ( cả lý thuyết và thực hành)
- Thực hiện nghiêm túc các kỳ thi, kiểm tra theo quy định.
- Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo tổ chức sản xuất theo đúng nghề đào tạo.
Điều 4: Điều khoản chung
- Ba bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã nêu trên. Bên nào
vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu mọi phí tổn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng
mắc, các bên cùng bàn bạc thống nhất giải quyết.
- Bản cam kết được lập thành 04 bản, cơ quan quản lý Nhà nước về đào tạo
nghề tại địa phương giữ 01 bản, cơ sở đào tạo nghề giữ 01 bản, UBND xã giữ 01
bản, người học nghề giữ 01 bản để thực hiện. Các bản có giá trị pháp lý như nhau./.
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ DẠY NGHỀ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

NGƯỜI THAM GIA HỌC NGHỀ
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