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

BẢN CAM KẾT
Tên tôi là: ……………………………….....................

Nam

Sinh ngày....…… ..........................……...........
Số CMND:………...................ngày cấp:...../…../……. ơi cấp:……..............................
ơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................
.............................................................................................................................................
Tôi t nguy n đăng ký
tuy n đi làm vi c tại Đài Loan theo chương trình tuy n mộ
tr c tiếp và in cam kết như sau:
1. Đã tìm hi u và nắm rõ quy định của Chương trình tuy n mộ tr c tiếp lao động đi
làm vi c tại Đài Loan trước khi đăng ký d tuy n tham gia chương trình.
2. Kê khai trung th c h sơ đăng ký

tuy n.

3. Không phải nộp ti n đ t c c, phí môi giới cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác
đ đăng ký tham gia chương trình. ếu ị ph t hi n đã nộp bất kỳ khoản ti n nào sai
quy định tôi in chịu hoàn toàn tr ch nhi m và chấp nhận bị dừng tham gia chương
trình.
4.

ếu tr ng tuy n tôi xin chấp hành nghiêm t c c c quy định của chương trình pháp
luật Vi t Nam và Đài Loan; nộp đầy đủ các khoản chi phí theo đ ng quy định của
chương trình.

5. Chấp hành nghiêm túc hợp đ ng lao động đã ký với chủ sử dụng Đài Loan. Không
bỏ trốn, không đơn phương phá bỏ hợp đ ng lao động ho c yêu cầu chuy n đổi nơi
làm vi c vì nh ng lý do không chính đáng. V nước đ ng thời hạn khi hết hạn hợp
đ ng lao động ho c trước, không ở lại Đài Loan làm vi c và cư trú bất hợp pháp.
6. Nếu không trúng tuy n ho c trúng tuy n nhưng trong qu trình h c tập, hoàn thi n
thủ tục xuất cảnh vi phạm quy định ho c không đ p ứng yêu cầu theo quy định của
chương trình, tôi xin th c hi n nghiêm túc quyết định của Trung tâm Lao động
ngoài nước và không có bất kỳ khiếu nại gì.
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