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Cùng nhau kỷ kết Thỏa thuận hợp tác với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Mục tiêu họp tác

Với mong muốn xây dựng và phát triển mô hình Nông nghiệp thông minh trên phạm vi 
toàn quốc, đồng thời trên cơ sở phát huy những thế mạnh của nhau, VNPT Technology và 
TST cùng nhau thống nhất hợp tác triển khai thực hiện đưa công nghệ, giải pháp IOT đến 
với khách hàng.

Điều 2. Nội dung hợp tác

Trên cơ sở mục tiêu hợp tác nêu tại Điều 1, hai Bên nhất trí cùng hợp tác với các nội dung 
như sau:

2.1. Các công việc Bên A thực hiện:

- Bên A chịu trách nhiệm giới thiệu cho Bên B công nghệ, giải pháp IOT của Bên A và 
cung cấp các thiết bị, phần mềm cho Bên B đối với từng dự án cụ thể;

- Bên A sẽ cùng phối hợp với Bên B khảo sát thực trạng và hỗ trợ Bên B giới thiệu khách 
hàng khi có yêu cầu;

- Bên A hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn, đào tạo cho Bên B trong quá trình triển khai công 
nghệ, giải pháp IOT đối với từng dự án cụ thể.

2.2. Các cồng việc Bên B thực hiện:

- Bên B triển khai các hoạt động tìm kiếm khách hàng và là đầu mối làm việc với khách 
hàng trong việc phát triển dịch vụ IOT của Bên A;

- Bên B tiến hành khảo sát thực trạng và giới thiệu công nghệ, giải pháp IOT của Bên A 
đến với khách hàng;

- Bên B thực hiện các hoạt động nhằm xúc tiến bán hàng và chăm sóc khách hàng, đồng 
thời là đầu mối tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng và thông báo lại cho Bên 
A.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bên B trong các hoạt động theo nội dung hợp tác 
quy định tại Điều 2 của Thỏa thuận này;

- Bố trí nhân sự có trình độ kinh nghiệm và trang thiết bị phù hợp để thực hiện các hoạt 
động hợp tác giữa hai Bên;
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- Tự chi trả các chi phí phục vụ cho các công việc của mình theo nội dung hợp tác quy 
định tại Điều 2 của Thỏa thuận này.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên в

- Thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bên A trong các hoạt động theo nôi dung hợp tác 
quy định tại Điều 2 của Thỏa thuận này;

- Bố trí nhân sự có trình độ, kinh nghiệm để thực hiện các hoạt động hợp tác giữa hai 
bên;

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và thông báo kịp thời cho Bên A về những nội 
dung cần Bên A phối hợp trong nội dung hợp tác quy định tại Điều 2 của Thỏa thuận 
này;

- Tự chi trả các chi phí phục vụ cho các công việc của mình theo nội dung hợp tác quy 
định tại Điều 2 của Thỏa thuận này;

- Chi trả các chi phí cho Bên A theo thỏa thuận giữa hai Bên hoặc quy định tại Hợp đồng 
kinh tế (nếu có).

Điều 4: Bảo mật thông tin

4.1. Bản Thỏa thuận hợp tác này và các thông tin khác mà mỗi bên có được thông qua hoạt 
động hợp tác hoặc trao đổi giữa hai bên, dưới bất cứ hình thức nào (bao gồm các thông tin 
về công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh, tài chính, dự án, quan hệ đối tác, hoạt động đào tạo ...) 
sẽ là Thông tin cần bảo mật.

4.2. Hai bên cam kết ràng không bên nào được quyền tiết lộ cho một bên thứ ba nếu không 
có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên còn lại. Yêu cầu về thời gian bảo mật đối với các 
Thông tin cần bảo mật được quy định tại Điều này không bị giới hạn bởi thời gian hiệu lực 
của Thỏa thuận quy định tại Điều 6.

Điều 5. Quyền sở hữu

5.1. Tất cả các thông tin/tài liệu và các thiết bị, phần mềm mà Bên A cung cấp cho Bên в 
theo Thỏa thuận này đều thuộc quyền sở hữu của Bên A. Không có quy định nào trong 
Thỏa thuận này được hiểu rằng Bên A chuyển giao quyền sở hữu đó cho Bên B.

5.2. Bên В chỉ được sử dụng các thông tin/tài liệu và các thiết bị, phần mềm do Bên A cung 
cấp vào mục đích thực hiện nội dung hợp tác theo Thỏa thuận này. Trường hợp Bên в sử 
dụng các thông tin/tài liệu và các thiết bị, phần mềm đó ngoài nội dung hợp tác theo Thỏa 
thuận này hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không được sự đồng ý bàng 
văn bản của Bên A, khi đó, Bên в bằng chi phí của mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
và bồi thường thiệt hại cho Bên A (nếu có).
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Điều 6: Điều khoản chung

6.1 .Mọi sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thỏa thuận này phải được lập thành Phụ lục của 
thỏa thuận và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của hai Bên. Phụ lục là một phần 
không thể tách rời của bản thỏa thuận này.

6.2. Các nội dung hợp tác cụ thể đối với từng dự án sẽ được hai bên bàn thảo và thể hiện 
thành thoả thuận riêng hoặc Hợp đồng kinh tế để quy định chi tiết quyền lợi và nghĩa vụ 
trong Hợp đồng kinh tế (nếu có). Trường hợp có mâu thuẫn giữa Thỏa thuận này và Hợp 
đồng kinh tế cho từng nội dung hợp tác cụ thể, Hợp đồng kinh tế sẽ có giá trị ưu tiên.

6.3. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai Bên bàn bạc, giải quyết 
trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau.

6.4. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn thực hiện là 03 năm kể từ 
ngày có hiệu lực, có thể được gia hạn tùy theo tình hình thực tế và đề xuất của hai bên.

6.5. Thỏa thuận này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN В BÊN А
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