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BẢN THỎA THUẬN 

V/v cấp phép sử dụng, khai thác nội dung tài liệu nội sinh 

 

Tên tôi là: ............................................................................................................................ 

Công tác/ Học tập tại:…………………………………………………………………….. 

Là tác giả tài liệu:……........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………................. 

Tôi tuyên bố và bảo đảm với Trường Đại học Hoa Sen rằng, tôi là người giữ bản quyền tài 

liệu này và tôi hoàn toàn không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành 

quy định.  

Thông qua bản thỏa thuận cấp phép sử dụng này, tôi đồng ý cấp cho Trường Đại học Hoa 

Sen quyền chuyển đổi tài liệu này của tôi sang các định dạng khác nhau hoặc bất kỳ phương tiện 

nào nhằm mục đích bảo quản và duy trì khả năng truy cập của tài liệu. Đồng thời, Trường Đại học 

Hoa Sen có toàn quyền sử dụng, phân phối và truyền đạt toàn bộ tài liệu này của tôi cho mọi đối 

tượng người dùng theo giấy phép: 

 CC BY: Cho phép người sử dụng sao chép, chỉnh sửa, pha trộn và chia sẻ nội dung tác 

phẩm gốc cho nhiều mục đích khác nhau, miễn là phải thừa nhận quyền tác giả. 

 CC BY-SA: Cho phép người sử dụng sao chép, chỉnh sửa, pha trộn và chia sẻ nội dung 

tác phẩm gốc cho nhiều mục đích khác nhau, miễn là phải thừa nhận quyền tác giả và các tác phẩm 

phái sinh phải được cấp phép theo những điều kiện giống như tài liệu gốc. 

 CC BY-ND: Chỉ cho phép người dùng sao chụp, chia sẻ tác phẩm ở dạng nguyên vẹn 

với bất kỳ mục đích nào. 

 CC BY-NC: Chỉ cho phép người sử dụng sao chép, chỉnh sửa, pha trộn và chia sẻ nội 

dung tác phẩm gốc cho mục đích phi lợi nhuận. 

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến tài liệu trên. Nếu sai tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày………tháng……….năm……..  

Tác giả  

                                                       (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 




