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HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 
(Số:………………/NAG/HĐDV) 

 Hôm nay,  Ngày ……..  tháng …….. năm ……… , chúng tôi gồm:  
BÊN A: Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Nguyên Anh Group 
          Trụ sở: Số 133, Đường Lê Lợi, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 
          VP: Lô C2, Đường Đại Đăng 2, KP.3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương  
          Đại diện: Nguyễn Công Quốc                                  Chức vụ: Giám Đốc Dự Án 

BÊN B: Ông (Bà): ……………………………………………. 
         Số CMND/CCCD: ……………………. Ngày cấp: …………………….  Nơi cấp: ………………… 

         Địa chỉ thường trú: …………………….…………………….…………………….…………………… 

         Địa chỉ hiện tại (nếu khác thường trú): ……………………. ……………………. ……………………  

         Điện thoại di động: …………………….     Email: …………………….……………………………… 

         Người liên hệ khẩn cấp:…………………... Điện thoại di động:…………….... ……………………  
Hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau: 

* Giải thích thuật ngữ: 

- NAG: Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Nguyên Anh Group 

- Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (HĐDV) 

- Ký điện tử: Theo Nghị quyết 51/2001/QH10 sửa đổi, bổ sung năm 2005 về giao dịch điện tử  
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG   

- Bên A đồng ý sử dụng và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ giới thiệu, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của 
Bên A cho khách hàng tiềm năng trong phạm vi ngành nghề hoạt động, kinh doanh của Bên A cho 
nhóm khách hàng theo quy định, quy trình mà Bên A cung cấp, hướng dẫn và các công việc khác theo 
yêu cầu của Bên A.  

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 
- Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày ……………….. đến hết ngày 

………………..  
- Nếu  không có thông báo từ Bên B khi kêt thúc, hợp đồng sẽ tự gia hạn thêm 1 năm.  

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 
3.1.   Thời gian làm việc: 

Bên B có trách nhiệm thực hiện công việc phù hợp thực tế của hoạt động kinh doanh và tuân thủ quy 
định của pháp luật.   

3.2. Công cụ thực hiện công việc:  
Theo chính sách Bên A vào từng giai đoạn thời điểm, Bên B có thể được Bên A cung cấp những công 
cụ/phương tiện cần thiết để phục vụ công việc/dịch vụ cho Bên A.  

3.3. Phƣơng tiện đi lại: 

Bên B sẽ tự túc phương tiện đi lại để thực hiện công việc / dịch vụ cho Bên A.  
ĐIỀU 4: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN 

4.1. Phí dịch vụ:  
- Phí dịch vụ: Được tính dựa trên kết quả thực hiện công việc của Bên B hàng tháng. Nếu có thay đổi về 

phí dịch vụ Bên A sẽ Thông báo cho Bên B bằng văn bản hoặc thư điện tử hoặc qua web, cổng thông tin 
nội bộ trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày chính sách thay đổi phí dịch vụ được ban hành. 

- Các khoản tiền Bên A chi trả theo quy định tại Điều này đã bao gồm tất cả các khoản thuế, phí và các 

khoản phải nộp khác theo quy định của Pháp luật và các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện công 

việc theo Hợp đồng này. Ngoài khoản tiền quy định tại Điều này, Bên A không trả cho Bên B bất kỳ 

khoản tiền nào khác. 

- Theo chính sách của Bên A từng thời kỳ, Bên A có toàn quyền thay đổi các quy định về Phí dịch vụ bao 

gồm nhưng không giới hạn mức phí dịch vụ, điều kiện hưởng phí dịch vụ. Bên A sẽ thông báo cho Bên 

B bằng văn bản hoặc thư điện tử hoặc qua web, cổng thông tin nội bộ.  
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4.2. Hình thức thanh toán và thời hạn thanh toán: 
- Bên A thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoảnvào tài khoản của Bên B được mở tại 

Ngân hàng mà Bên A chỉ định hoặc tiền mặt.  
- Thời hạn thanh toán Phí dịch vụ theo quy định của Bên A trong từng thời kỳ.  

ĐIỀU 5: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ  
- Bên B có trách nhiệm đóng các loại thuế, phí theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến việc 

thực hiện công việc, dịch vụ theo hợp đồng này.  
- Bên A thực hiện giữ lại các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật trên phần phí dịch vụ. Bên A trả 

cho Bên B hàng tháng và thực hiện thủ tục liên quan đến việc nộp thuế cho Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền thay Bên B. Bên A sẽ cung cấp các chứng từ liên quan đến việc khấu trừ các khoản thuế, phí đã 
nộp trên cho Cơ quan Nhà nước khi Bên B có yêu cầu.  

- Bên B có nghĩa vụ thực hiện quyết toán với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định với 
phần thu nhập, các khoản thuế phát sinh từ việc thực hiện công việc theo Hợp đồng này. 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN 
6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A 

a. Quyền của Bên A  
- Yêu cầu Bên B thực hiện công việc theo thời gian, địa điểm, phạm vi công việc phù hợp nhu cầu/kế 

hoạch kinh doanh của Bên A.  
- Có quyền xử lý kỷ luật, khiếu kiện, yêu cầu Bên B bồi thường các thiệt hại phát sinh từ việc Bên B 

không tuân thủ các điều khoản của hợp đồng, quy định, quy chế làm việc của Bên A; 
b. Có quyền điều chỉnh chính sách theo yêu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Bên A 

Nghĩa vụ của Bên A 

- Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến công việc của Bên B.  
- Kịp thời thông báo cho Bên B các thay đổi trong chính sách, quy định của Bên A trong quá trình thực 

hiện công việc theo hợp đồng này; 

- Thanh toán Phí dịch vụ cho Bên B theo quy định tại hợp đồng này;  
- Khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân, chi phí phát sinh (nếu có) đối với Phí dịch vụ thanh toán cho Bên B 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.  
6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

a. Quyền của Bên B 

- Được nhận Phí dịch vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng này; 

- Được yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ để  Bên B tư vấn cho 

khách hàng . 

b. Nghĩa vụ của Bên B  
- Bên B sẽ cung cấp các dịch vụ thuộc trách nhiệm của mình và các công việc được nêu tại hợp đồng, kể 

cả các dịch vụ cần thiết để hoàn thành trách nhiệm của Bên B với mức Phí dịch vụ được quy định tại 
Điểm 4.1 Điều 4 của hợp đồng này và các điều kiện tại hợp đồng.  

- Thực hiện công việc được thỏa thuận trong hợp đồng này với tinh thần trách nhiệm, trung thực, với sự 
nỗ lực và tính chuyên nghiệp cao nhất. 

- Cam kết thực hiện và tuân thủ tuyệt đối đúng quy trình tuyển dụng, bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 
nghiệp, các quy định, hướng dẫn, chính sách  nội bộ của NAG và quy định của pháp luật hiện hành . 

- Hàng ngày phải truy cập thư điện tử  ,qua web,  hoặc cổng thông tin nội bộ , bản tin để được cập nhật 
mới nhất các quy định.   

- Không được gây thiệt hại về vật chất, uy tín của Bên A trong quá trình làm việc.  
- Không được tiết lộ, cung cấp, giải thích, bình luận, phát ngôn hoặc bất kỳ hình thức nào về bất kỳ thông 

tin về Bên A, về nội dung công việc theo hợp đồng này hoặc các thông tin khác liên quan đến Bên A với 
tư cách cá nhân hoặc với tư cách là đại diện Bên A cho các cơ quan truyền thông, báo chí hoặc khi có 
các yêu cầu cung cấp thông tin từ bên thứ ba khác. Trong trường hợp có các yêu cầu về cung cấp thông 
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tin, Bên B có trách nhiệm chuyển ngay thông tin cho người có thẩm quyền của Bên A xử lý theo quy 
định của Bên A tùy theo từng thời kỳ.  

- Cam kết không hổ trợ, xúi giục bất kì bên thứ 3 nào khiếu kiện, chống đối hoặc thực hiện bất kỳ một 

hành động nào có khả năng gây ra xung đột lợi ích cho Bên A và người có liên có liên quan của Bên A 

- Bồi thường cho Bên A mọi thiệt hại phát sinh do vi phạm các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của 

hợp đồng này. 

- Bảo quản tài sản và các hồ sơ, tài liệu do Bên A cung cấp cho Bên B.  
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.  

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 
7.1. Hợp đồng này chấm dứt trong các trƣờng hợp sau 

a. Theo thỏa thuận của các bên.  
b. Hợp đồng hết thời hạn theo quy định tại Điểm 2.1 Điều 2 của hợp đồng này nhưng các bên không có 

nhu cầu gia hạn hợp đồng này.  
c. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong trường hợp Bên B vi 

phạm nghĩa vụ trong hợp đồng này.  
d. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này mà không cần phải thông báo trước nếu nội 

dung công việc mà Bên A giao không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.  
e. Trong trường hợp hai Bên muốn phương chấm dứt Hợp đồng vì không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ thì 

phải báo trước cho Bên còn lại trước 07 (bảy);  
f. Các trường hợp khác được quy định tại hợp đồng này.  

7.2. Giải quyết trong trƣờng hợp chấm dứt Hợp đồng  
a. Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ các tài sản, công cụ, phương tiện, vật dụng, hồ sơ, tài liệu, giấy 

tờ khác (nếu có) của Bên A trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng này trước khi chấm dứt 
hợp đồng.  

b. Bên B phải thanh toán mọi nghĩa vụ tài chính tổn thất phát sinh (nếu có) với Bên A trong quá trình 
thực hiện công việc theo hợp đồng này.  

c. Bên A có nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ còn lại (theo chính sách sách của NAG trong từng thời kỳ) 
cho Bên B trong vòng 90 (chín mươi) ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng chấm dứt trong trường 
hợp:  

- Bên B đã thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại  Điểm 7.2.a và 7.2.b Điều này. 

- Bên B hoàn tất mọi thủ tục chấm dứt hợp đồng, mọi nghĩa vụ với Bên A và đối với khách hàng của Bên 

A. 
- Bên B hoàn tất nghĩa vụ đối với cơ quan thuế và các Cơ quan Nhà nước khác phát sinh từ việc thực hiện 

công việc này.  
d. Bên A có quyền không thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản còn lại mà Bên A có nghĩa vụ thanh 

toán trong trường hợp Bên B vi phạm. Bên B cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên 

quan đến nội dung không thanh toán này. 

ĐIỀU 8: XỬ LÝ VI PHẠM  
8.1. Bên A có quyền chấm dứt ngay lập tức Hợp đồng với Bên B mà không cần thông báo trƣớc bằng 

văn bản hoặc thƣ điện tử khi Bên A phát hiện: 
- Bên B vi phạm Quy tắc ứng xử nội bộ hoặc nội quy lao động của NAG.  
- Bên B vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này, hoặc các văn bản có liên quan, các quy 

định, quy trình nghiệp vụ của Bên A từng thời kỳ. 
- Bên B có hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến uy tín và gây thiệt hại cho Bên A một cách trực tiếp 

hoặc gián tiếp. 

- Bên B có hành vi không trung thực, gian lận hoặc cấu kết hoặc có liên hệ với các đối tượng gian lận, lừa 

đảo. 

- Bên B không đạt các chỉ tiêu công việc do Bên A yêu cầu theo quy định từng thời kỳ. 
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8.2. Bên A có quyền khấu trừ một phần hoặc toàn bộ Phí dịch vụ theo chính sách của Bên A theo từng 

thời kỳ khi Bên B vi phạm bất kỳ quy định tại Điều 8.1 Hợp đồng này. 

8.3. Bên B có nghĩa vụ bồi thƣờng thiệt hại, chi phí phát sinh mà Bên A phải gánh chịu do hành vi vi 

phạm các quy định theo Hợp đồng này. 

- Bên B đồng ý để Bên A khấu trừ trực tiếp tiền bồi thường từ Phí dịch vụ mà Bên A thanh toán cho Bên 

B hàng tháng 

và/hoặc từ các khoản tiền thưởng mà Bên A thưởng cho Bên B để khấu trừ nghĩa vụ phát sinh đối với Bên 

A(nếu có). 

- Trong trường hợp, Phí dịch vụ hàng tháng và các khoản tiền thưởng khác của Bên B không đủ để thanh 

toán tiền bồi thường cho Bên A thì Bên B có trách nhiệm thanh toán bằng tiền mặt trong vòng 07 (bảy) 

ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. 

ĐIỀU 9: BẢO MẬT 
- Bên B cam kết luôn tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin được quy định tại hợp đồng này. 

- Bên B sẽ có được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp các thông tin mật của Bên A bao gồm nhưng không 

hạn chế: tất cả các tài liệu, văn bản và thông tin trao đổi giữa các bên liên quan đến việc ký kết hợp 

đồng, triển khai các công việc quy định trong hợp đồng, các bí mật kinh doanh, Know-how, giấy tờ, hợp 

đồng, số liệu, thống kê, dữ liệu, thông tin về quan hệ khách hàng, kỹ thuật, sáng kiến, phát minh và các 

thông tin chi tiết về khách hàng, quy định, hướng dẫn, chính sách nội bộ, quy định của hợp đồng và các 

sửa đổi bổ sung (“Thông tin mật”) mà theo nhận định của Bên A nếu các thông tin mật này bị tiết lộ 

cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài bên được Bên A chỉ định để nhận thông tin này có thể gây thiệt hại cho 

lợi ích của Bên A, phải được giữ kín không được tiết lộ cho một bên thứ ba nếu không có sự chấp thuận 

bằng văn bản của đại diện có thẩm quyền của Bên A. 

- Không được chia sẽ, sử dụng chung với nhau thông tin mã bán hàng, tên đăng nhập của cá nhân đăng 

nhập hệ thống thông tin của Bên A. 

- Đồng thời, các bên phải chịu trách nhiệm về tính chân thực và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cúa các 

tài liệu, văn bản và thông tin các bên tiết lộ cho bên thứ ba. Bên tiết lộ thông tin gây thiệt hại cho các 

bên còn lại phải bồi thường thiệt hại gây ra do việc tiết lộ thông tin này. 

- Bên B cam kết và đảm bảo không tiết lộ trực tiếp hay gián tiếp thông tin mật cho bất kỳ bên nào nếu 

không có văn bản chấp thuận trước của đại diện có thẩm quyền của Bên A. 

- Quy định tại điều này tiếp tục có hiệu lực ngay cả trong trường hợp hợp đồng chấm dứt vì bất kỳ lý do 

nào. Nếu Bên B vi phạm điều khoản này, Bên B sẽ phải bồi thường cho Bên A toàn bộ thiệt hại mà Bên 

A phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm về nghĩa vụ bảo mật thông tin 

nào của Bên B. 

ĐIỀU 10: THỎA THUẬN KHÁC 
10.1. Thông báo 

- Khi có bất kỳ thay đổi nào về quy định, hướng dẫn, chính sách nội bộ hoặc có bất kỳ thông báo nào phát 

sinh từ việc thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng này (gọi chung là “Thông báo”) sẽ được Bên A 

thông báo qua thư, email, tại các cuộc họp hoặc qua web qua cổng thông tin trên trang thông tin điện 

tử,các cấp quản lý trực tiếp của Bên A. Bên B có trách nhiệm theo dõi, cập nhật và nghiêm túc thực hiện 

các thông báo này. 

- Bên B khi có bất kỳ thông báo nào cho Bên A phát sinh từ việc thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng 

này có trách nhiệm gửi văn bản đến địa chỉ của Bên A quy định tại hợp đồng này. 

- Các quyết định, thông báo của Bên A liên quan đến Bên B hoặc liên quan đến công việc của Bên B phát 

sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng là một phần không thể tách rời của hợp đồng này. 

10.2. Thỏa thuận khác 

- Hợp đồng này sẽ được ký kết thành 02 (hai) bản.Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản có giá 

trị pháp lý ngang nhau. 

- Hợp đồng này và các quyền, nghĩa vụ pháp lý quy định trong hợp đồng được giải thích và điều chỉnh 

theo pháp luật Việt Nam. 

- Các phụ lục hợp đồng của hợp đồng này là 1 phần của hợp đồng không thể tách rời. 
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Tất cả các điều khoản cũng như các điểm của mỗi điều khoản quy định trong hợp đồng này đều có giá trị pháp 

lý riêng và không bị ràng buộc về hiệu lực đối với các điều khoản khác. Trong trường hợp một trong các điều 

khoản không còn hiệu lực, không còn giá trị pháp lý hoặc không thể thực thi trên cơ sở pháp luật Việt Nam thì 

hiệu lực, giá trị pháp lý và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại quy định trong hợp đồng này vẫn 

nguyên vẹn và không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp pháp luật cho phép, các bên có thể thỏa thuận bằng văn 

bản từ bỏ bất kỳ quy định nào của pháp luật mà làm cho bất kỳ điều khoản của hợp đồng này bị cấm hoặc 

không thể thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào. 

10.3. Quan hệ giữa các bên 

- Các bên hiểu rõ rằng, hợp đồng này không tạo ra quan hệ lao động, quan hệ hợp tác kinh doanh, liên 

doanh hay hợp danh. 

- Bên B cam kết đã đọc hiểu và đã được giải thích cặn kẽ thông tin, quy định trong hợp đồng này và đồng 

ý tuân theo. 

- Các bên xác nhận rằng việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự  nguyện, không giả tạo, không bị ép 

buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. 

- Đại diện các bên đồng ý ký kết vào hợp đồng này vào ngày tháng  năm  như đề cập ở trang đầu hợp 

đồng này. 

 

 

                BÊN B                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN A 

        (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                         (ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

     

   PHÒNG NHÂN SỰ                                                                                                GIÁM ĐỐC 

     (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                        (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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                                        PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01 
                     (Phụ lục này là một phần không thể tách rời của biểu mẫu NAG/HĐDV) 
 

PHẦN I: QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH TIẾP THỊ VÀ BÁN SẢN PHẨM  
1.1. Bên B đảm bảo sẽ thực hiện các công việc bán và tiếp thị sản phẩm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy 

trình, quy định, tài liệu đào tạo và yêu cầu của đối tác tại từng thời điểm.  
1.2. Bên B sẽ tiếp thị và bán các sản phẩm như được đối tác cung cấp và sẽ cam kết:  
 Không sửa đổi, thêm hay bớt bất kì nội dung, hình thức bên ngoài hay bất kể chức năng hoặc phần nào 

của sản phẩm khác với khi được đối tác chuyển cho Bên B; 
 Chủ động tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tốt.  
 Tư vấn rõ về việc khách hàng không mất bất kỳ chi phí nào để làm hồ sơ đề nghị vay vốn, không mất 

tiền bồi dưỡng cho bất kỳ ai trong quá trình làm hồ sơ. 
 Chuyên nghiệp trong cách giao tiếp, hành vi và diện mạo khi gặp khách hàng. 
 Báo cáo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu khả nghi/gian lận.  
 Không sử dụng hay đính kèm với các sản phẩm của đối tác bất kì hình thức hay tài liệu, vật dụng quảng 

cáo, khuyến mại nào khác ngoài vât dụng, tài liệu được đối tác cung cấp mà không có sự chấp thuận 
trước bằng văn bản của đối tác. 

 Không được sử dụng bất kỳ hình ảnh, logo, khẩu hiệu, thông tin, tài liệu liên quan của Bên A nếu 
không được sự đồng ý trước bằng văn bản của người có thẩm quyền Bên A. 

 Tham gia đầy đủ và nghiêm túc trong các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn; đào tạo kỹ năng cần 
thiết được quy định và tổ chức bởi Bên A (nếu có)..   

1.3. Trong tất cả các giao dịch với khách hàng, Bên B của nghĩa vụ giải thích rõ cho khách hàng tư cách đại 
diện của mình, nhưng không được phép sử dụng tên, hình ảnh hay sử dụng danh nghĩa địa diện cho đối 
tác của mình để thực hiện bất kỳ hành động hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự chấp 
thuận trước văn bản của đối tác .  

1.4. Đối tác có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hướng dẫn 
Bên B thực hiện việc cung cấp dịch vụ và các công việc của Bên B theo quy định tại hợp đồng này.  

1.5     Mọi hành động tiếp thị và bán các sản phẩm phải tuân theo các điều kiện bán hành quy định trong hợp 

đồng này: 
 Bên B trong khi thực hiện dịch vụ và tiếp xúc với khách hàng có nghĩa vụ phải giải thích cho khách 

hàng các điều kiện bán hàng đó.  
 Đối tác giữ toàn quyến quyết định, chấp thuận đối với bất kỳ hồ sơ, hoặc yêu cầu nào của khách hàng. 

Trong quá trình tiếp thị và bán sản phẩm, Bên B có nghĩa vụ giải thích và trình bày để khách hàng hiểu 
rõ điều này, đồng thời, không  
được phép bảo đảm, cam kết hay đưa ra các nhận định tương tự về việc yêu cầu của Khách hàng. 

 

PHẦN II: QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM QUY TẮC ỨNG XỬ 

 

  2.1. Giải Thích Từ Ngữ: 

 

 WL: (Warning Letter): Thƣ nhắc nhở - Là hình thức kỷ luật nhắc nhở bằng văn bản, mail đối với đối 

với Bên B theo  quy tắc ứng xử của Bên A . 

 YC: (Yellow Card): Thẻ  Vàng - Là hình thức xử lý kỷ luật bao gồm Cảnh Cáo bằng văn bản, mail trừ 

phí dịch vụ , bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với Bên B theo quy tắc ứng xử của Bên A . 

 RC: (Red Card): Thẻ Đỏ - Là hình thức kỷ luật bao gồm thông báo chấm dứt hợp đồng bằng văn bản, 

mail trừ phí dịch vụ, bồi thường  thiệt hại ( nếu có) và đình chỉ code đối với Bên B theo quy tắc ứng xử 

của Bên A . 

 

  2.2. Các Lỗi Vi Phạm Và Hình Thức Xử Lý : 
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Điều 

Khoản 
Nội Dung Hình Thức Xử Lý 

1 

-Không hợp tác làm việc từ lần thứ 2 trở 

lên khi được bộ phận kiểm soát gian lận 

NAG mời làm việc mà không có lý do 

chính đáng. * Lần thứ nhất cách lần thứ 2 

trong phạm vi thời gian là 2 ngày nhưng 2 

lần không quá 7 ngày làm việc. 

 

-Buộc thôi việc đối với nhân viên này (RC). 

-Trừ 100% thu nhập khi có kết luận có hành vi 

gian lận 

-Bồi thường thiệt hại nếu có hành vi làm tổn thất 

tài sản của NAG. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của  trường hợp vi phạm.  

 

2 

-Tự ý in ấn logo, bảng hiệu, tờ rơi, 

apphích quảng cáo, hình ảnh, thương hiệu 

của NAG và đối tác khi chưa có sự đồng 

ý của quản lý trực tiếp. 

-Sử dụng đồng phục,vật phẩm quảng cáo 

mang logo của tổ chức tài chính khác khi 

tiếp xúc tư vấn sản phẩm của đối tác. 

 

-Cảnh cáo bằng văn bản (YC) 

-Buộc thôi việc nếu để xảy ra những ảnh hưởng 

xấu đến uy tín thương hiệu của NAG.  

-Trừ 100% thu nhập của nhân viên đó. 

-Bồi thường thiệt hại nếu có hành vi vi phạm liên 

quan đến các cơ quan tổ chức nhà nước. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi 

phạm.  

 

3 

-Làm thất lạc mất hồ sơ tín dụng, thỏa 

thuận vay do vô tình hay cố ý. 

-Găm giữ giấy tờ/chứng từ gốc của khách 

hàng bao gồm, nhưng không giới hạn là 

hộ khẩu, CMND/CCCD, HĐLD ...... 

-Cảnh cáo bằng văn bản (YC) 

-Trừ 100%  thu nhập  nhân viên vi phạm.Chịu 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng. 

-Buộc thôi việc các hành vi cố ý làm ảnh hưởng 

xấu đến hình ảnh NAG và trừ 100% thu nhập 

nhân viên đó. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi 

phạm.  

 

4 

-Không tư vấn đầy đủ hoặc chính xác các 

thông tin về khoản vay, lãi suất, điều kiện 

vay cho khách hàng mà mình làm hồ sơ. 

-Cảnh cáo bằng văn bản (YC) 

-Trừ 100% thu nhập nhân viên vi phạm. 

-Buộc thôi việc nếu vi phạm 03 lần trong 02 tháng 

liên tục. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi 

phạm.  

 

5 

 

-Nhận tiền, quà tặng hoặc để các đối 

tượng liên quan khác nhận tiền, quà tặng 

của khách hàng với mọi hình thức. 

-Buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm(RC). 

-Bồi thường hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng.  

-Trừ 100% thu nhập phát sinh trong tháng. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi 

phạm.  

 

 

 

6 

 

-Yêu cầu khách hàng chi trả các khoản 

tiền sai quy định. 

-Buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm(RC). 

-Trừ 100% thu nhập đối nhân viên vi phạm. 

-Hoàn trả tiền lại cho khách hàng. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi 
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phạm.  

7 
-Hướng dẫn hoặc yêu cầu khách hàng và 

tham chiếu trả lời thẩm định sai. 

-Cảnh cáo bằng văn bản (YC) 

-Nếu xét thấy hành vi vi phạm có ảnh hưởng hoặc 

thiệt  hại lớn đối với NAG và đối tác sẽ buộc thôi 

việc đối với nhân viên vi phạm. 

-Trừ 100% thu nhập đối với nhân viên buộc thôi 

việc. 

-Bồi thường thiệt hại nếu có. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi 

phạm.  

 

8 

-Thuê mướn hoặc nhờ người khác thực 

hiện thay mình các bước trong qui trình 

làm việc.  

-Không trực tiếp gặp tư vấn, đối chiếu 

bản gốc, chứng kiến khách hàng ký tên và 

ký tên trên HĐ tín dụng của khách hàng. 

-Buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm(RC). 

-Trừ 100% thu nhập của nhân viên vi phạm. 

-Bồi thường thiệt hại nếu có. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi 

phạm.  

 

9 

-Tự mình hoặc cấu kết với khách hàng 

làm sai lệch hoặc giả hồ sơ để thực hiện 

hồ sơ vay tại NAG và đối tác. 

-Biết khách hàng hoặc bên thứ 3 nào khác 

có hành vi gian lận mà vẫn nhận hồ sơ. 

-Thông báo hình thức kỷ luật bằng văn bản. 

-Buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm 

-Trừ 100% thu nhập đối với nhân viên vi phạm. 

-Bồi thường thiệt hại nếu có. 

-Khởi kiện ra pháp luật. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi 

phạm.  

 

10 

-Sử dụng giấy tờ giả hoặc giấy tờ của 

người khác để làm việc tại NAG. Khai 

báo thông tin không chính xác, sai lệch về 

thông tin công việc cũ.  

-Chỉ áp dụng cho nhân viên đang làm 

việc bán thời gian hoặc toàn thời gian tại 

đôi tác. 

-Buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm(RC). 

-Trừ 100% thu nhập đối với nhân viên vi phạm. 

-Bồi thường thiệt hại nếu có. 

-Khởi kiện ra cơ quan pháp luật. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi 

phạm.  

 

 

 

 

11 

 

 

 

-Những hành vi vi phạm về quy trình nội 

quy, nội bộ hoặc gian lận mà đánh giá là 

có ảnh hưởng đến uy tín hoặc gây thiệt 

hại về vật chất của đối tác. 

 

-Tùy theo đánh giá của NAG về hành vi vi phạm 

có ảnh hưởng hoặc thiệt hại như thế nào mà có 

hình thức xử lý phù hợp dối với hành vi đó. 

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với 

nhân viên vi phạm của trường hợp vi phạm.  

 

12 

 

-Vi phạm về sử dụng thông tin, hình ảnh 

các chế độ chính sách, làm sai lệch không 

đúng sự thật của đối tác. 

 

-Tùy theo đánh giá của NAG về hành vi vi phạm 

có ảnh hưởng hoặc thiệt hại như thế nào mà có 

hình thức xử lý phù hợp dối với hành vi đó. 

13 -Lợi dụng vị trí có được tại đối tác để -Tùy theo đánh giá của NAG về hành vi vi phạm 
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Ghi chú : 

-Trừ 100% thu nhập đối với nhân viên vi phạm : trừ toàn bộ thu nhập phát sinh trong tháng của sale vi 

phạm  

-Trừ 100% phí quản lý của các cấp quản lí đối với nhân viên vi phạm của trường trường hợp vi phạm. 

Các Cấp Quản  lý sẽ không được tính doanh số tất cả các loan của sale vi phạm. 

Trường hợp lăp lại sai pham :  

 

 

PHẦN IV: CAM KẾT  
Bên B cam kết đã đọc, hiểu và được giải thích cặn kẽ thông tin , quy định trong bản phụ lục hợp đồng này và 
đồng ý tuân thủ các quy định trên. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                               BÊN B 

                                                                                                                        (ký, ghi rõ họ tên) 

thực hiện các công việc không nằm trong 

phạm vi thỏa thuận vì mục đích riêng 

và/hoặc gây thiệt hại, đe dọa ngay thiệt 

hại về vật chất hoặc ảnh hưởng đến uy tín 

đối tác 

 

có ảnh hưởng hoặc thiệt hại như thế nào mà có 

hình thức xử lý phù hợp dối với hành vi đó. 

14 

-Khi có yêu cầu, mail từ bộ phận quản trị 

rủi ro, CBNV được yêu cầu hoặc có liên 

quan phải thưc hiện chế độ phản hồi mail 

trong 03 giờ làm việc, hợp tác cung cấp 

thông tin tài liệu theo yêu cầu và những 

vấn đề khác liên quan. 

-Nhắc nhở qua mail nội bộ. 

-Tạm dừng code. 

TRƢỜNG HỢP LẶP LẠI ( 2 THÁNG LIÊN TIẾP) MỨC TÍCH LŨY 

Thẻ Vàng (YC) Thẻ Vàng (YC) Thẻ Đỏ (RC) 

Thẻ Vàng (YC) Thư Nhắc Nhở(WL) Thẻ Vàng (YC) 

Thư Nhắc Nhở(WL) Thẻ Vàng (YC) Thẻ Vàng (YC) 

Thư Nhắc Nhở(WL) Thư Nhắc Nhở(WL) Thẻ Vàng (YC) 


