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

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số: 01/2021/HĐDV/PXU

- Căn cứ quy định tại Bộ Luật Dân Sự;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.
Hợp đồng dịch vụ này (“Hợp đồng”) được ký kết ngày 11 tháng 01 năm 2021 tại

Trường Đại học Phú Xuân, 176 Trần Phú, TP. Huế, bởi và giữa Các Bên sau đây:
I. Bên thuê dịch vụ (Bên A): Trường Đại học Phú Xuân
Người đại diện: Bà HỒ THỊ HẠNH TIÊN Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ:                       Hiệu trưởng
Địa chỉ:              28 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Nhuận, TP Huế.
Điện thoại:          (0234) 3845885, 7306888

II. Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): Bà TRẦN THỊ MINH HẢI
Sinh ngày:              tháng          năm                                             Quốc tịch: Việt Nam.
Địa chỉ: Công ty TNHH Đào tạo và hỗ trợ giáo dục 2ANDH
Số CMND: 011621899 Cấp ngày: 18/4/2017 tại
Điện thoại:  MST: 803 699 8241

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.
Các Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung Hợp đồng:
Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý đảm nhận thực hiện các công việc theo yêu cầu
của Bên A (sau đây gọi là “Công việc”), cụ thể :

+ Chia sẻ các nguyên tắc, bí quyết để có giọng nói hay, khỏe, có ngữ điệu và
truyền cảm với cán bộ, nhân viên, giảng viên và toàn thể sinh viên trường ĐH Phú
Xuân.
Điều 2. Thời hạn và đại điệm thực hiện Hợp đồng:

II.1. Thời gian thực hiện công việc: Sáng Thứ năm, ngày 14/01/2021.
II.2. Địa điểm: Thư viện Trường Đại học Phú Xuân - 176 Trần Phú, TP Huế.

Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán:
3.1. Phí dịch vụ (đã bao gồm thuế TNCN): 3.400.000 đồng
(Bằng chữ : Ba triệu, bốn trăm ngàn đồng/.)
Bên A sẽ trích nộp thuế TNCN từ thu nhập của bên B (nếu có) theo quy định của
pháp luật.

3.2. Phương thức thanh toán : TM/CK
Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của Bên A:

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại các điều khoản khác của Hợp đồng,
Bên A còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại điều này, cụ thể như sau:

4.1. Quyền:
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4.1.1. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá chất lượng Công việc do Bên B thực hiện.
4.1.2. Được quyền khấu trừ các khoản tiền phạt và bồi thường thiệt hại (nếu có)

mà Bên B phải trả cho Bên A trước khi thanh toán phí dịch vụ.
4.1.3. Các quyền khác theo quy định của  pháp luật hiện hành.
4.2. Nghĩa vụ:
4.2.1. Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn cho Bên B theo quy định tại Điều 4 của

Hợp đồng này.
4.2.2. Nộp phần thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Bên B (nếu có phát sinh) cho

cơ quan thuế theo qui định của pháp luật.
Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ của Bên B:

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại các điều khoản khác của Hợp đồng,
Bên B còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại điều này, cụ thể như sau:

5.1. Quyền:
5.1.1. Được nhận đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ theo quy định tại Điều 4 của
Hợp đồng này;
5.1.2 Được bố trí địa điểm làm việc và tạo điều kiện để thực hiện Công việc.
5.2. Nghĩa vụ:
5.2.1. Hoàn thành các Công việc được quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, đáp

ứng yêu cầu của Bên A.
5.2.2. Nộp thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế, phí khác (nếu có) thuộc trách

nhiệm của Bên B theo quy định của pháp luật.
5.2.3. Có trách nhiệm bảo quản tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ mà Bên A cung

cấp cho Bên B (nếu có) để thực hiện Công việc và hoàn trả nguyên vẹn các tài sản,
thiết bị, công cụ, dụng cụ này cho Bên A sau khi hoàn thành Công việc.

5.2.4. Trong trường hợp Bên A giao cho Bên B nguyên, vật liệu để thực hiện Công
việc, Bên B có nghĩa vụ sử dụng nguyên, vật liệu theo định mức quy định của Bên A
và bàn giao lại toàn bộ nguyên, vật liệu chưa sử dụng cho Bên A sau khi hoàn thành
Công việc.

5.2.5. Khi thực hiện Công việc tại (các) địa điểm của Bên A, Bên B có nghĩa vụ
tuân thủ các Quy định, Quy trình và Nội quy của Bên A.
Điều 6. Điều khoản thi hành:

6.1. Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận
trong Hợp đồng này, mọi trường hợp sửa đổi bổ sung phải được Các Bên thỏa thuận và
ký kết bằng Phụ lục Hợp đồng.

6.2. Bất kỳ tranh chấp nào giữa Các Bên liên quan đến Hợp đồng này trước tiên
phải được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trong trường hợp không thể
giải quyết được qua thương lượng hòa giải, một trong Các Bên sẽ đưa vụ việc đến Tòa
án có thẩm quyền để giải quyết theo Pháp luật hiện hành.

6.3. Hợp Đồng này tự động được thanh lý sau khi Các Bên hoàn tất các nghĩa
vụ quy định tại Hợp đồng.

6.4. Hợp Đồng này lập thành ba (02) bản, Bên A giữ hai (01) bản, Bên B giữ
một (01) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

2



12.13-BM/HC/PXU                                                                                                                               Lần ban hành/sửa đổi: 1/0

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THUÊ DỊCH VỤ

TS. Hồ Thị Hạnh Tiên
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