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-Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Công
hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11 /2015’
- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam'
-Căn cứ Điều lệ tố chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh An Giang ban
hành theo Quyết định số 232/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 25/10/2016 của Tonq
công ty Bưu điện Việt Nam.
■ Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty
Bưu điện Việt Nam ngày 02/12/2021 về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong
sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025.
Hôm nay, ngày.... th á n g .....năm 20..., tại TP Long Xuyên, các bên gồm:
BƯU ĐIỆN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ
Giang.

: số 5, Lê triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên tính An

Điện thoại

: 0296 3 855699

Fax

:09 66 38 556 99

Người đại diện: ông Hồ Thanh Long
Chức vụ

: Giám đốc

HỘI NÔNG DÂN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ

: 6A, Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại

: 0296 3 955895

Fax

:0296 3 955894

Người đại diện: ông Nguyền Minh Đức
Chức vụ

: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và năng lực của các bên, hai Bên thống
nhât ký kẽt Thỏa thuận hợp tác với các nội dung như sau:
ĐIỀU I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC
1. Mục đích hợp tác
a> hlhãm khai thác và phát huy tiêm năng, thê mạnh của mỗi bên cũng
như hỗ trợ nhau cùng mớ rộng và phát huy các lĩnh vực hoạt động phù hợp VỚI
kế hoạch, chiến lược, khả năng của mỗi Ben.
b. Hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa hai bẽn.
2. Nguyên tắc hợp tác
a.
Bưu điện tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang cam kết dành
cho nhau những hô trợ, ưu tiên về mọi mặt trong quá trình hợp tác nhằm nâng
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cao chất lượng và hiệu quả của việc hợp tác, hướng tới mục tiêu lợi ích lâu dài
của mỗi bên.
b. Hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và trên cơ sở
tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và quỵ định nội bộ của mỗi bên.
c. Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này, mỗi bên cam kết tự chịu
trách nhiệm, tổn thât do bât kỳ hành vi sai trái hay bất kỳ vi phạm pháp luật
nào do bên đó gây ra.
d. Cơ sớ dữ liệu do hai bên cùng nhau xây dựng là tài sản chung của hai
bên.
3. Phương thức hợp tác
a. Mỗi Bên sẽ chỉ định các đầu mối cụ thể của bên mình để tổ chức triển
khai thực hiện các nội dung hợp tác đã được hai Bên thống nhất.
b. Bưu điện tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang trao đổi, cung
câp thông tin cho nhau đây đủ, kịp thời về các nội dung, lĩnh vực mà Hai Bên
có khả năng hợp tác hoặc có mong muốn tìm đối tác hợp tác để Bên kia
nghiên cứu xem xét lựa chọn khả năng tham gia theo yêu cau và nguyên tắc
hợp tác hai bên đã thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật.
c. Để triển khai các nội dung, lĩnh vực hợp tác, các bên, hoặc đều mối
được các bên chỉ định sẽ hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp
động cho từng nội dung, lĩnh vực hợp tác cụ thê cho từng giai đoạn trước khi
triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.
Điều II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm
a. Phối hợp tuyên truyền quảng bá rộng rãi trên các kênh thông tin về sàn
thương mại điện tử Postmart đên tât cả người dân trên địa bàn tỉnh. Rà soát
thông tin hàng hóa, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của hội
viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, doanh nhân nông
thôn, tổ hợp tác, hợp tác xã đưa lẽn sàn thương mại điện tử Postmart.
b. Cập nhật thông tin địa lý sản phẩm nông nghiệp an toàn, hàng hóa của
các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên bản đồ số V-MAP (vmap.vn) phục
vụ công tác quản lý, quy hoạch và tra cứu thông tin;
c. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu chung cập nhật thông tin các hàng
hóa, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân,
chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, doanh nhản nông thôn, tổ hợp tác,
hợp tác xã nhằm phục vụ công tác quản lý, quản trị và quy hoạch, kế hoạch
phát triến sản xuất, kinh doanh.
d. Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đế hỗ trợ hội viên, nông
dân tiêu thụ nông sản.
C hỉnh sứa bằng WPS O ffice

2. Phối hợp triển khai chuỗi cung ứng các hàng hóa, nông sản nông
nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghe
nghiệp, câu lạc bộ nông dân, doanh nhân nông thôn, tố hợp tác, hợp tấc xa.
a. Phối hợp xây dựng Bưu điện văn hóa xã thành điểm giới thiệu và tiêu
thụ sản phâm nông nghiệp của Hội Nông dân, kết nối cung câu tiêu thụ nông
sản trẽn địa bàn tỉnh.
b. Trưng bày giới thiệu và bán các hàng hóa, nông sản nông nghiệp an
toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, to hội nghề nghiệp câu
lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã trên hệ thống các điểm bán hàng cua
Bưu điện.
c. Phối hợp xây dựng và triển khai phương án kết nối tiêu thụ, vận chuyển
nhanh chóng hiệu quả an toàn và tiết kiệm cho các hàng hóa, nông sản nông
nghiệp an toàn, chất lượng cao của hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp
câu lạc bộ nôn9 dân' doanh nhân nông thôn, tổ hợp tac xã với hệ thống phan
phối, tiêu thụ sản phẩm (chuỗi cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu t h ị. ) trên thi
trường Việt Nam.
d. Hợp tác xây dựng cửa hàng tiện ích tiêu thụ các hàng hóa, nông sản
nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, to họi
nghề nghiệp, câu íạc bộ nông dân, doanh nhân nổng thon, tổ hợp tác, hợp tac
xã trên địa bàn tỉnh.
3. Hợp tác xây dựng và phát triền chuỗi sản xuất giá trị bền vững gắn với
các chương trình mục tiêu quốc gia.
a' H° J r<^ 9 ìớl thiệu cho các hội viên, hộ nông dân, chi, tố hội nghề nghiệp
câu lạc bộ nông dân, doanh nhân nông thôn, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp cận
các nguôn vốn ƯU đãi để phát triển kinh doanh, mở rộng quy mô sân xuất
b. Tư vấn thiết kế hình ảnh bao bì sản phẩm.
c. Tư vấn xây dựng hình ảnh thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.
d. Tư vân phốp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ và mô hình kinh tế hộ gia
đình.
e. Hồ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp,
các thiết bị phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi nông
nghiệp số.
4. Hợp tác phát triển lực lượng công tác viên, đại lý bán hàng
a. Bưu điện ưu tiên lựa chọn, ký hợp đồng cộng tác viên, đại lý bán hàng
các sản phẩm dịch vụ của Bưu điện với cán bọ, hội viên của Hội Nong dân đe
hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình.
b. Bưu điện tạo nguồn kinh phí hoạt động cho các cấp Hội thông qua hình
thức hợp tác phát triển cộng tác viên, đại lý là hội viên Hội Nông dân.
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c. Bưu điện tạo điều kiện đào tạo kỹ năng về công nghệ, dịch vụ cho cán
bộ Hộỉ, cộng tác viên, đại lý bán hàng.
5. Bưu điện tỉnh An Giang cung cấp các sản phấm, địch vụ bưu chính
chuyến phát, dịch vụ tài chính Bưu chính, dịch vụ phân phối truyền thông cho
Hội Nông dân tỉnh An Giang.
a. Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, chuyến phát nhanh và
Logistis cho Hội Nông dân tỉnh.
b. Dịch vụ tài chính bưu chính gồm: dịch vụ tiết kiệm bưu điện, bảo hiểm
xe máy, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiem tài sản, các dịch vụ thanh toán không
dùng tiền mặt trên nền tảng số (Vietnam Post Pay,...).
í c. Các dịch vụ số định danh và xác thực điện tử (Post ID), hóa đơn điện
tử, hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử.
d. Các dịch vụ khác khi Hội Nông dân có nhu cầu.
6. Các nội dung hợp tác khác
a. Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các ứng dụng CNTT.
b. Cung cấp thông tin vê các vân đê hai Bên có khả năng hợp tác hoặc
mong muốn tìm đối tác hợp tác để bên kia nghiên cứu, xem xét, lựa chọn khả
năng tham gia, phối hợp tìm kiếm và giới thiệu cho nhau các đối tác tiềm năng
có thể hợp tác triển khai các nội dung công việc của mỗi Bên.
ĐIỀU III. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA v ụ CỦA CÁC BÊN
1. Hội Nông dân tỉnh An Giang
a. Quyền lợi:
- Cán bộ, hội viên, nông dân, chi tổ hội nghê nghiệp, câu lạc bộ nông dân,
tổ hợp tác, hợp tác xã được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, nâng cao
năng lực theo thỏa thuận hợp tác.
- Được quyền đề nghị Bưu điện tỉnh sửa đổi/bố sung lĩnh vực hợp tác
trẽn cơ sớ quy định của pháp luật hoặc được quyền đơn phương châm dứt
hợp tác trong trường hợp bên kia không thực hiện đúng trách nhiệm đã cam
kết.
- Được quyền đê nghị Bưu điện tỉnh hỗ trợ, tư vấn và phối hợp trong quá
trình thực hiện các nội dung hợp tác.
- Được sử dụng cơ sở dữ liệu do hai Bẽn tạo dựng trong quá trình hợp tác
trẽn cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và có sự thống nhất của hai
Bên.
- Được Bưu điện hỗ trợ tổ chức miễn phí hội nghị, hội thảo tập huấn trực
tuyến trên cơ sở kế hoạch cụ thế được hai Bên thống nhất.
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b. Nghĩa vụ:
- Tuyên truyền đến các cấp hội và hội viên nông dân về Thỏa thuận hợp
tác này.
- Rà soát, thu thập thông tin các hàng hóa, nông sản nông nghiệp an
toàn, chât lượng cao của hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc
bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã phục vụ cập nhật, khai thác trên san
Postmart.vn
- Chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh ƯU tiên sử dụng các sản phẩm/dịch vụ
do Bưu điện cung cấp và phối hợp với các Bưu điện huyện, thị, thành phố rà
soạt, lập danh mục sản phẩm đưa lên sàn Postmart.vn; ìựa chọn, giới thiệu
hội viên, chi tổ hội nghề nghiệp, cảu lạc bộ nông dân, các doanh nghiệp tổ
hợp tác, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hàng hóa, nông sản an toàn chất
lượng cao tham gia trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm tại các Bưu cục Bưu
điện Văn hóa xã của Bưu điện,
- Hỗ trợ các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng đế quảng bá
sàn Postmart.vn, điểm trưng bày và bán sản phẩm tại Bưu cục, Bưu điện Văn
hóa xã của Bưu điện.
2. Bưu điện tỉnh An Giang
a. Quyền lợi:
- Được sử dụng cơ sở dữ liệu do hai Bên tạo dựng trong quá trình hợp tác
trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật vẩ co sư thong nhất cua hai
Bên.
- Được quyền đề nghị Hội Nông dân tỉnh sửa đổi/bố sung lĩnh vực hợp
tác trên cơ sờ quy định của pháp luật hoặc được quyền đơn phương châm
dứt hợp tác trong trường hợp bên kia không thực hiện đúng trach nhiêm đa
cam kết.
^ - Được quyền đề nghị Hội Nông dân hỗ trợ, tư vấn và phối hợp trong quá
trình thực hiện các nội dung hợp tác.
b. Nghĩa vụ:
- Truyền thông tới các Bưu điện huyện, thị, thành phố về Thỏa thuận hợp
tác này.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề
nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã đưa san phẩm vào tiêu
thụ trên kênh bưu điện và sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn
- Xây dựng và triển kha] các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi
cho các cấp Hội và thành viên trong từng giai đoạn cụ thể.
- Hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn trực
tuyến miễn phí trên cơ sờ kế hoạch cụ thể được hai bên thống nhat.
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ĐIỀU VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở các điều khoản của Thỏa thuận, Hội Nông dân và Bưu điện
tỉnh An Giang phân công nhóm công tác, đầu mối liên hệ của mỗi bên đế phối
hợp tham mưu nội dung thoả thuận trong hệ thống của mỗi Bên và thường
xuyên thông tin cho nhau các nội dung liên quan đến thoả thuận hợp tác này
chủ động đề xuất các vấn đề cần hợp tác giải quyết, phương thức, giải pháp
thực hiện trong quá trình tổ chức triển khai.
2. Mồi Bên cam kêt sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng
hoặc có khả năng làm ảnh hưởng không tố t đến hình ảnh, uy tín của Bên kia
trong quá trình thực hiện các hoạt động hợp tác theo Thỏa thuận hợp tác này.
ĐIỀU V. HIỆU LỰC THI HÀNH
1. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong 04 năm kể
từ ngày ký kết.
2. Các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai Bên sẽ được cụ thể hóa bằng
các hợp đồng, phương án triển khai. Mọi thay đổi, bổ sung thỏa thuận này
được các Bên trao đổi thống nhất bằng vắn bản.
3. Trong quá trinh thực hiện, nêu có vân đê phát sinh hoặc cần thay đổi
nội dung thỏa thuận, hai Bên cùng trao đổi để thống nhất sửa đổi cho phù hợp.
^ 4. Thỏa thuận này có thể chấm dứt tùy thuộc vào một trong các Bên với
điều kiện Bên đề nghị chấm dứt Thỏa thuận có thõng báo trước 30 ngày bằng
văn bản cho Bẽn kia. Việc châm dứt Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến
quyên và nghĩa vụ của các Bên được xác lập theo các thỏa thuận, hợp đồng
được giao kết trên cơ sở Thỏa thuận này.
5. Thỏa thuận hợp tác này được íập thành bốn (04) bản gốc, các bản có
giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản gốc để thực hiện.
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