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HỢP ĐỒNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 

 

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2012 tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm: 

Bên A: Câu lạc bộ Gia Sư Văn Thông 

Địa chỉ: 186/24 Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM. 

Điện thoại: 0937.503.268  Email: info@giasuvanthong.com  

Đại diện: Ngô Thông 

Chức vụ: Chủ nhiệm CLB Gia Sư Văn Thông 

Bên B: 

 Tên cá nhân: Nguyễn Y Vân Giới tính: Nữ 

 Nơi công tác:  ................................................................................................. 

 Chức vụ:  ........................................................................................................ 

 Địa chỉ: ...........................................................................................................  

 Số điện thoại:  ................................................................................................ 

 Email:  ............................................................................................................ 

Sau khi gặp gỡ trao đổi, hai bên thống nhất ký kết và thực hiện các điều khoản 
sau của hợp đồng: 

Điều I: Nội dung hợp đồng: 

Bên B đồng ý để bên A thực hiện phân tích dữ liệu nghiên cứu bằng phần mềm 
SPSS phiên bản 18.0: 

a. Tên đề tài nghiên cứu:  ............................................................................. 

b. Nhập dữ liệu cho đề tài số lượng mẫu: X mẫu. 

c. Thực hiện thống kê mô tả mẫu của nghiên cứu 

d. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng hệ số tin cậy 
Cronbach Alpha. 

e. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố 
khám phá EFA. 

f. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng Hồi quy tuyến tính. 
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g. Kiểm định trung bình tổng thể (T-Test). 

h. Phân tích phương sai (ANOVA). 

i. Kiểm định phi tham số (Sign Test; Wilcoxon Signed-Rank Test; 
Kruskal-Wallis; Chi bình phương; Kolmogorov-Smirnov). 

j. … 

Điều II: Quyền lợi của hai bên: 

1. Bên A:  

a. Nhận tiền thù lao từ bên B. 

b. Được quyền coi bên B là khách hàng của bên A sau khi bàn giao kết quả. 

2. Bên B:  

a. Nhận được kết quả phân tích từ bên A bằng file văn bảng. 

b. Nhận data dữ liệu sau khi phân tích từ bên A. 

c. Được nhận lại mức bồi thường 5%/ngày giá trị hợp đồng nếu hợp đồng bị 
trễ so với thời hạn bàn giao hợp đồng 

Điều III: Trách nhiệm hai bên: 

1. Bên A: 

a. Thực hiện nghĩa vụ được nêu tại điều I của hợp đồng này. 

b. Thông báo và đề xuất hướng giải quyết kịp thời cho bên B khi dữ liệu phát 
sinh các yêu cầu mới. 

c. Không được sử dụng kết quả sau khi phân tích nếu chưa có ý kiến của 
bên B. 

d. Nộp kết quả nghiên cứu cho bên B đúng thời hạn như trong hợp đồng. 

e. Thực hiện đầy đủ các quyền lợi như đã thông nhất với bên B. 

2. Bên B: 

a. Bên B cam kết thanh toán cho bên A theo giá hợp đồng và phương thức 
thanh toán nêu tại điều IV của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ và trách nhiệm khác nêu trong hợp đồng. 

b. Cung cấp tài liệu cần thiết(nếu có) để bên A hoàn thành hợp đồng. 

c. Phối hợp cùng bên A để giải quyết các tình huống từ dữ liệu nghiên cứu. 

d. Chuyển tiền cho bên A theo đúng tiến độ công việc đã hoàn thành trong 
hợp đồng. 



e. Trực tiếp theo dõi và nghiệm thu khối lượng thực hiện của bên A trong quá 
trình thực hiện hợp đồng. 

Điều IV: Thời hạn, giá hợp đồng, phương thức thanh toán và bàn giao kết 
quả: 

1. Thời gian thực hiện hợp đồng: x ngày kể từ ngày ký hợp đồng.  

2. Giá trị của hợp đồng: …..VNĐ  (Viết bằng chữ:…) 

Chi tiết gồm các khoản như sau: 

 Lập đề cương phân tích dữ liệu cho đề tài:         :     …VNĐ 

 Thực hiện phần nhập dữ liệu cho đề tài :     …VNĐ 

 Thực hiện phân tích dữ liệu theo yêu cầu bên B :     …VNĐ 

 Viết báo cáo kết quả nghiên cứu  :     …VNĐ 

3. Phương thức thanh toán:  

a. Bên B thanh toán 30% giá trị hợp đồng bằng tiền mặt khi hai bên ký kết 
hợp đồng. Thanh toán 40% giá trị hợp đồng bằng tiền mặt khi bên A 
hoàn thành 50% hợp đồng. Và thanh toán 30% giá trị còn lại bằng tiền 
mặt cho bên A sau khi bàn giao kết quả phân tích cho bên B. 

b. Tiền mặt được chuyển trực tiếp hoặc chuyển khoản cho bên B vào tài 
khoản dưới đây: 

Tên Ngân hàng: Ngân hàng Đông Á (Chi nhánh Đà Nẵng) 

Chủ tài khoản: Ngô Thông 

Số tài khoản: 0101 928 549 

  

Tên Ngân hàng: 
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB (Chi nhánh 
HCM) 

Chủ tài khoản: Ngô Thông 

Số tài khoản: 143 440 199 

4. Bàn giao kết quả cho bên B: 



a. Kết quả bên A phải bàn giao cho bên B bao gồm:  

 File word báo cáo kết quả nghiên cứu chứa các nội dung như ở điều 
I của hợp đồng này.  

 File data dữ liệu nghiên cứu. 

 File output kết quả phân tích bằng SPSS. 

b. Bên B nhận kết quả trực tiếp từ bên A hoặc bên A gởi email kết quả 
qua địa chỉ email bên B cung cấp trong hợp đồng khi bên A nhận đủ số 
tiền theo hợp đồng. 

Điều V: Hiệu lực hợp đồng: 

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký vào hợp đồng. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên bàn giao kết quả vào ngày 
dd/mm/yy. 

3. Hợp đồng gồm 4 trang, lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị 
pháp lý như nhau. 

 

 Đại diện bên A  Đại diện bên B 

   Chủ nhiệm  (Ký và ghi rõ họ tên) 
 CLB Gia Sư Văn Thông 

 

 

 

 Ngô Thông 

 


