BM-Lð-07.02
Phụ lục số 06 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLðTBXH ngày 08 tháng 10
năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………………
......, ngày ... tháng ... năm ...
ðĂNG KÝ HỢP ðỒNG NHẬN LAO ðỘNG THỰC TẬP

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
1.Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................
- Tên giao
dịch: .............................................................................................................
- ðịa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................
- ðiện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail: .........................
- Họ và tên người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……… ………………
2. Doanh nghiệp ñăng ký Hợp ñồng nhận lao ñộng thực tập làm việc tại ...................
ñã ký ngày ......... tháng .......... năm ......... với ñối tác ................................................
- ðịa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao ñộng thực tập: ......................................................
- ðiện thoại: ...........................................; Fax: ...........................................................
- Người ñại diện: .........................................................................................................
- Chức vụ: ....................................................................................................................
3. Những nội dung chính trong Hợp ñồng nhận lao ñộng thực tập:
- Số lượng: ................................................, trong ñó nữ: ............................................
- Ngành nghề: ..................., trong ñó: số có nghề: ................, số không nghề: ...........
- Nơi thực tập (Tên nhà máy, công trường, viện ñiều dưỡng, trường học, tàu vận tải,
tàu cá, ......): .................................................................................................................
- ðịa chỉ nơi thực tập:
...
- Thời hạn hợp ñồng: ...................................................................................................
- Thời gian thực tập (giờ/ngày); ................; số ngày thực tập trong tuần: ..................
- Mức lương cơ bản: ....................................................................................................
- Các phụ cấp khác (nếu có): .......................................................................................
- Chế ñộ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày
lễ: ...........................................
- ðiều kiện ăn, ở: .........................................................................................................
- Các chế ñộ bảo hiểm người lao ñộng ñược hưởng tại nước ñến thực tập: ................
- Bảo hộ lao ñộng tại nơi thực tập: ..............................................................................
- Các chi phí do ñối tác ñài thọ: ..................................................................................
- Vé máy bay: ............................................................................................................
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4. Chi phí người lao ñộng phải trả trước khi ñi (nếu có):
- Vé máy bay: ......................................................................................................... ....
- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: ................................................................. ...
- Bảo hiểm xã hội (®óng cho cơ quan BHXH Việt Nam): ..........................................
- Vé máy bay lượt ñi: ..................................................................................................
- Visa: ..........................................................................................................................
- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): .................................................................
5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao ñộng trong thời gian thực tập ở nước
ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy ñịnh của nước ñến thực tập): ........................
6. Dự kiến thời gian xuất cảnh: ..................................................................................
Doanh nghiệp cam kết thực hiện ñầy ñủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo ñúng quy
ñịnh của pháp luật về ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài./.
TỔNG GIÁM ðỐC
HOẶC GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, ñóng dấu và ghi rõ họ tên)

