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HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ SPSS 

 

Hôm nay, ngày …  tháng … năm 20… chúng tôi gồm: 

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):         

Người đại diện:  

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  Email:  

   

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÂU LẠC BỘ GIA SƯ VĂN THÔNG  

Người đại diện: Ông NGÔ THÔNG 

Chức vụ: Chủ nhiệm CLB 

Địa chỉ: 94/41/2 Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0937.503.268 Email: info@giasuvanthong.com  

Hai bên cùng tự nguyện, thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản sau 
đây: 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 

1.1. Bên B đồng ý để bên A thực hiện phân tích dữ liệu nghiên cứu bằng phần mềm SPSS 
phiên bản 20.0 với các yêu cầu sau: 

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. 

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). 

CÂU LẠC BỘ GIA SƯ VĂN THÔNG 

__________ 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hợp đồng số: <…-20…/HĐKT/GSVT-SPSS>            <Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20…> 
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j. <…> 

1.2. Thời gian hoàn thành: sau <……> ngày kể từ ngày Bên A đặt cọc cho Bên B. 

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

2.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để Bên B tiến hành thu thập data như ở Điều 1 của Hợp 
đồng này. 

2.2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản chi phí cho Bên B như đã nêu tại Điều 4 của 
Hợp đồng này. 

2.3. Nếu có phát sinh yêu cầu thêm Bên A có trách nhiệm thông báo ngay cho Bên B để bổ 
sung các yêu cầu và cân nhắc về giá cả dịch vụ. 

2.4. Trực tiếp theo dõi và nghiệm thu khối lượng thực hiện của Bên B trong quá trình thực hiện 
hợp đồng. 

2.5. Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các tình huống bất khả kháng hoặc 
trong các tình huống vi phạm Hợp đồng do lỗi của Bên B. 

2.6. Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng để đòi bồi thường và xử lý theo luật định 
nếu Bên B vi phạm Hợp đồng. 

2.7. 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 mà không có lý do báo trước của Bên B. 

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 

3.1. Hoàn thành việc thu thập data với các yêu cầu ở Điều 1 của Hợp đồng này. 

3.2. Tư vấn, hỗ trợ Bên A trong các trường hợp phân tích mà Bên A chưa hiểu.  

3.3. Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A trước 01 ngày làm việc nếu có phát sinh 
những yêu cầu của dữ liệu. 

3.4. Bên B cam kết bảo mật các thông tin dữ liệu thu thập cũng như thông tin cá nhân của Bên 
A, tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bất k  bên thứ ba nào. Trừ các trường hợp Có 
sự đồng ý hoặc yêu cầu từ Bên A. 

3.5. Không được sử dụng kết quả sau khi phân tích nếu chưa có ý kiến của Bên A. 

3.6. Nộp kết quả nghiên cứu cho Bên A đúng thời hạn như trong hợp đồng. 

3.7. Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các tình huống bất khả kháng hoặc 
trong các tình huống vi phạm Hợp đồng do lỗi của Bên B. 

3.8. Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng để đòi bồi thường và xử lý theo luật định 
nếu Bên B vi phạm Hợp đồng. 

ĐIỀU 4. GIÁ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

4.1. Giá trị Bên A phải thanh toán cho Bên B là:  ......... VNĐ (bằng chữ:  .................................. ) 

4.2. Bên A thanh toán 40% giá trị hợp đồng bằng tiền mặt khi hai bên ký kết hợp đồng. Thanh 
toán 40% giá trị còn lại bằng tiền mặt cho Bên B trước khi bàn giao kết quả phân tích cho 
Bên A. 

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



 

01.BM/SPSS/GSVT 1/0  Trang 3/4 

 

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 Nguyễn Sơn) 

Chủ tài khoản: Ngô Thông 

Số tài khoản: 143 440 199 

  

Tên Ngân hàng: 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 
(Chi nhánh Nam Sài Gòn) 

Chủ tài khoản: Ngô Thông 

Số tài khoản: 0071000766535 

ĐIỀU 5. BÀN GIAO KẾT QUẢ 

5.1. Kết quả Bên B phải bàn giao cho Bên A bao gồm: 

a. File word báo cáo kết quả nghiên cứu chứa các nội dung như ở Điều 1 của hợp đồng 
này.  

b. File data dữ liệu nghiên cứu. 

5.2. File output kết quả phân tích bằng SPSS.Bên A nhận kết quả trực tiếp từ Bên B hoặc Bên 
B gởi email kết quả qua địa chỉ email Bên A cung cấp trong hợp đồng khi Bên B nhận đủ 
số tiền theo hợp đồng. 

ĐIỀU 6. BẤT KHẢ KHÁNG 

6.1. Hai Bên sẽ được miễn trừ việc thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng này, nếu/và trong 
phạm vi của việc thực hiện nghĩa vụ này bị ngăn cản do Sự Kiện Bất Khả Kháng và bên bị 
ảnh hưởng đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục và đã ngay lập tức thông 
báo bằng văn bản hoặc email cho Bên kia biết về việc bị ảnh hưởng tới trách nhiệm thực 
hiệc các nghĩa vụ theo Hợp đồng này. 

6.2. Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn ba mươi (30) Ngày Làm Việc, mỗi Bên đều có 
quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường cho Bên kia bất cứ thiệt hại 
trực tiếp nào phát sinh từ Sự Kiện Bất Khả Kháng. 

6.3. Các Bên sẽ được xem xét giảm trách nhiệm khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng trong 
những trường hợp sau đây: 

https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/Accounts/TransactionDetail.aspx?AID=F713E03C3A84EFD63AE6E8C5016801F54CA9ED96B671F5D18FF78C4EA1EBC9CA
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a. Việc vi phạm Hợp đồng của một Bên là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự vi phạm Hợp 
đồng của Bên kia; 

b. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG  

7.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng hai Bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ 
thực hiện, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh hoặc xảy ra tranh chấp, các Bên phải kịp thời 
thông báo bằng văn bản cho nhau biết và phải chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở 
thương lượng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các Bên. Kết quả hòa giải, thương 
lượng sẽ được các bên lập thành Biên bản làm việc có xác nhận của đại diện các bên. 
Biên Bản này có giá trị như Phụ lục Hợp đồng. 

7.2. Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi vi phạm của 
Bên B, Bên B không có trách nhiệm hoàn lại số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B. 

7.3. Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng mà do lỗi vi phạm hợp đồng của Bên 
B, Bên B phải hoàn trả cho Bên A  toàn bộ số tiền đã nhận của Bên A. 

7.4. Trường hợp không thể giải quyết bằng hòa giải, thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra 
giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Quyết định của 
Tòa án là quyết định cuối cùng, buộc các Bên phải thực hiện. Bên có lỗi sẽ phải chịu mọi 
án phí và lệ phí liên quan. 

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

8.1. Hai Bên cam kết rằng mọi thông tin từ/bởi/có liên quan đến Hợp đồng này đều được coi là 
Thông Tin Bảo Mật. Theo đó, hai Bên cam kết bảo mật và không tiết lộ thông tin về việc 
thỏa thuận ký kết hợp đồng cho Bên thứ ba bất k  nào trừ trường hợp theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền. Điều khoản này sẽ giữ nguyên giá trị hiệu lực 6 (sáu) tháng kể từ 
thời điểm Hợp đồng này được chấm dứt. 

8.2. Hai bên đồng ý rằng (các) điều khoản trong Hợp đồng này có giá trị độc lập với nhau trừ 
trường hợp rõ ràng được dẫn chiếu một cách chính xác và đầy đủ. Việc một hoặc một vài 
điều khoản trong Hợp đồng này bị vô hiệu sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thực thi các 
điều khoản khác trong Hợp đồng. Trường hợp có bất k  điều khoản nào bị vô hiệu thì hai 
bên cam kết bằng tất cả nỗ lực của mình điều chỉnh sao cho phù hợp với các quy định 
của pháp luật để thực thi. 

8.3. Hợp đồng có giá trị thời hạn theo Điều 1 kể từ ngày ký.  

8.4. Bất k  sự chỉnh sửa và/hoặc bổ sung nào trong Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập 
thành văn bản (bằng Phụ lục Hợp đồng) và được cả hai Bên ký kết, các Phụ lục Hợp 
đồng này là phần không thể tách rời của Hợp đồng. 

8.5. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản, cùng có giá trị pháp lý 
như nhau./. 

 <Tp Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ...  năm 20…> 

ĐẠI DIỆN BÊN A        ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

             NGÔ THÔNG 


