THỎA THUẬN HỢP TÁC
GIỮA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆPDỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM (VLA) VÀ
HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TƯ VIỆT NAM (VECOM)

Trên cơ sở nhận thức của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt
Nam (Viet Nam Logistics Business Association - VLA) và Hiệp hội Thương mại điện
tử Việt Nam (Vietnam E-commerce Association – VECOM) về tầm quan trọng của
việc hợp tác giữa hai Hiệp hội nhằm thúc đẩy sự phát triển e-commerce và e-logistics
góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thương mại nói riêng và
nền kinh tế của Việt Nam nói chung, phục vụ trực tiếp cho quyền lợi của hội viên hai
Hiệp hội;
Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên, trên tinh thần tự nguyện, sẵn sàng
tham gia hợp tác của mỗi bên, “đồng hành, đồng tiến vì lợi ích của Hội viên”;
Hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2016, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh
nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cùng
thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác với những nội dung sau:

Điều 1: Mục đích hợp tác
o Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên thực thi đúng quy định của pháp luật
về lĩnh vực e-commerce và e-logistics cũng như các lĩnh vực khác có liên quan;
o Tạo khuôn khổ hợp tác cùng có lợi và hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của
công tác thương mại điện tử vì lợi ích của người tiêu dùng dịch vụ logistics. Qua
đó tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp hoạt động logistics trong cả
nước và các doanh nghiệp thương mại điện tử.
o Nhằm phát triển các dịch vụ thương mại điện tử và dịch vụ logistics trong cả
nước để đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý, kinh doanh, hội nhập quốc tế theo
chủ trương và định hướng chung; đồng thời nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí và
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nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử và logistics, góp phần nâng cao
năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics nói chung.
o Trên cơ sở thúc đẩy việc hợp tác giữa hội viên VLA và VECOM trên lĩnh vực
thương mại điện tử và logistics.
Điều 2: Nội Dung Hợp Tác
1- Nâng cao nhận thức về E-commerce và E-logistics cũng như tính chiến
lược của E-commerce cho Hội viên 2 bên.
2- Kết nối hội viên có nhu cầu giữa hai Hiệp hội sử dụng dịch vụ của nhau,
trước mắt là phát triển dịch vụ logistics phát chuyển nhanh (delivery logistics) và
hoàn thành đơn hàng (fulfillment logistics). Hai bên hợp tác, tìm cách hỗ trợ trong
việc giảm thời gian giao nhận chứng từ D/O, HBL theo hình thức COD sang hình
thức e-commerce, áp dụng e-marketing…
.

3- Phối hợp trong công tác tư vấn phản biện xã hội về chính sách, pháp luật
liên quan đến việc phát triển thương mại điện tử và logistics.
4- Phối hợp trong công tác truyền thông, hội nghị, hội thảo về thương mại
điện tử và logistics có liên quan. Ví dụ Hai bên tổ chức các hội thảo đối thoại tìm
giải pháp phát triển dịch vụ giao/nhận hàng B2C hoặc B2B; trong công tác hợp tác
quốc tế liên quan.
5- Các hoạt động hỗ trợ khác mà hai bên thỏa thuận, như vấn đề edocuments, hoạt động quản lý kho bãi, áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt
động logistics, đào tạo công nghệ thông tin….
6- Kết nối mạng thông tin điện tử nghề nghiệp giữa hai bên, tạo điều kiện
thuận lợi cho hoạt động của hội viên Hiêp hội, nhưng không làm phương hại đến
lợi ích của hai bên.
7- Hàng 6 tháng, lãnh đạo hai Bên gặp nhau để trao đổi các vấn đề liên quan
mà không giải quyết được giữa hai kỳ họp và để kiểm điểm việc thực hiện Bản thỏa
thuận hợp tác này.
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Điều 3: Thay đổi, thực hiện
a) Những lĩnh vực hợp tác cụ thể nêu trên có thể được rà soát, điều chỉnh, bổ
sung từng thời gian theo yêu cầu cụ thể và được lãnh đạo của hai Bên thống nhất
bằng phụ lục đính kèm hoặc Bản thỏa thuận hợp tác mới thay thế.
b) Thời hạn hợp tác không bị giới hạn nhưng, nếu cần, có thể chấm dứt theo
yêu cầu bằng văn bản của bất kỳ Bên nào.
c) Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam và Văn
phòng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai thực
hiện căn cứ vào các nội dung nêu trên và định kỳ có báo cáo kết quả, kiến nghị
(nêu có) cho lãnh đạo của mỗi Bên.
d) Nội dung của Bản thỏa thuận hợp tác này sẽ được hai Hiệp hội phổ biên
đến các hội viên.
Điều 4: Thông tin liên hệ
4.1 Phía VLA:
Ông Nguyễn Tương: Văn phòng đại diện VLA tại Hà Nội
Phòng 707, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0948009754
E-mail: nguyentuong@vla.com.vn
4.2 Phía VECOM:
Ông Trần Xuân Bình: Văn phòng Hiệp hội tại Hà Nội
Phòng 702, Tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Hà Nội
Điện thoại: 0462598271
E-mai: binhtx@vecom.vn
Điều 5: Điều khoản chung
5.1 Thoả thuận hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày ký.
5.2 Trong quá trình thực hiện, khi có vướng mắc nảy sinh, hai Bên sẽ cùng
nhau bàn bạc, trao đổi, thống nhất giải quyết.
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5.3 Trong trường hợp một trong hai Bên có ý định sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ
bỏ Thoả thuận hợp tác này thì phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản để thống
nhất phương án giải quyết.
5.4 Thoả thuận hợp tác này được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như
nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH
VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

ĐẠI DIỆN
HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VIỆT NAM

(Đã ký)

(Đã ký)

Đỗ Xuân Quang
Phó Chủ tịch VLA

Nguyễn Ngoc Dũng
Phó chủ tich VECOM
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