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THỎA THUẬN 

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC 

 

Hôm nay, ngày 03 tháng 09 năm 2021, chúng tôi gồm: 

 

Bên A: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (VAFIE) 

Trụ sở: Số 65 Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Người đại diện:  GS.TS Nguyễn Mại  

Chức vụ:  Chủ tịch Hiệp hội  

 

Bên B: HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - BẮC ÚC 

Trụ sở: Số 3 Kellaway Str, Fannie Bay, Darwin 0820 NT – Bắc Úc 

Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Mỹ 

Chức vụ:  Chủ tịch Hội đồng  

 

Căn cứ vai trò, chức năng và nhu cầu của hai bên như đã mô tả trong Chiến 
lược Giao thương Hợp tác Kinh doanh và Đầu tư giữa Việt Nam và Bắc Úc, hai bên 
đồng ý ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược với các điều kiện và điều khoản như 
sau: 

Điều 1: Mục đích hợp tác 

Các bên sẽ tuân theo luật pháp và Điều lệ của mỗi bên (Việt Nam và Bắc Úc) 
để cùng khuyến khích và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa  hai (02) tổ chức vì lợi ích 
chung của sự nghiệp phát triển kinh tế thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp 
Việt Nam và Vùng lãnh thổ Bắc Úc, thúc đẩy hội nhập với các cộng đồng dân cư 
sở tại, đặc biệt là Thổ dân Bắc Úc. 

Điều 2: Phạm vi và lĩnh vực hợp tác 

Phạm vi và lĩnh vực hợp tác trong Thỏa thuận này được mô tả như sau: 

1. Trách nhiệm Bên A: 
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 Kết nối, đề xuất và tham mưu cho Bộ Kế hoạch Đầu tư và Chính phủ 
Việt Nam nhằm thúc đẩy xúc tiến thực thi Chiến lược Giao thương Hợp 
tác Kinh doanh và Đầu tư giữa Việt Nam và Bắc Úc 

 Huy động hội viên và các nguồn lực phía Việt Nam để hỗ trợ triển khai 
Chiến lược 

 Thông tin, tuyên truyền, khuyến khích sự ủng hộ và tham gia của các 
cấp, các ngành và mọi tầng lớp xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, 
bao gồm việc thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề 
liên quan tại trung ương và các địa phương. 

 Tổ chức các đoàn công tác của chính quyền và doanh nghiệp các tỉnh 
tham gia các chuyến đi khảo sát và kết nối giao thương, đầu tư tại Bắc 
Úc. 
 

2. Trách nhiệm Bên B: 

 Liên hệ và kết nối với Chính quyền Bắc Úc và các tổ chức hữu quan  
nhằm thúc đẩy xúc tiến thực thi Chiến lược Giao thương Hợp tác Kinh 
doanh và Đầu tư giữa Việt Nam và Bắc Úc 

 Huy động hội viên và các nguồn lực tại Bắc Úc nói riêng và Liên Bang 
Úc nói chung, đặc biệt là Việt Kiều Úc để hỗ trợ triển khai Chiến lược 

 Là đầu mối tiếp đón các đoàn công tác do Bên A đưa từ Việt Nam qua 
tham quan và làm việc với Bắc Úc. 

 

Điều 3: Hình thức hợp tác 

1. Hỗ trợ thông tin: cung cấp thông tin hữu ích về các dự án đầu tư tiềm năng, 
thông tin kinh tế - thị trường, cập nhật các chủ trương, chính sách có liên 
quan, giúp hội viên hai bên nắm bắt được các cơ hội đầu tư tại địa phương, 
tình hình kinh tế trong nước và quốc tế. 

2. Khuyến khích hội viên hai bên kết hợp đầu tư với hình thức liên doanh, 
chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp,…. 

3. Làm cầu nối để giới thiệu hội viên hai bên ký kết với nhau các loại hợp 
đồng hợp tác kinh doanh (làm đại diện thương mại, đại lý, nhà phân 
phối,…) 

4. Liên kết tổ chức sự kiện và các hoạt động giao lưu để tìm hiểu thị trường 
địa phương cũng như thị trường ở nước ngoài. 

Điều 4: Bảo mật thông tin 

Tất cả các tư liệu, tài liệu, thông tin và các dữ liệu khác nhận được trong quá 
trình thực hiện Thỏa thuận hợp tác này sẽ không được cung cấp cho bất kỳ Bên thứ 
ba nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 
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Điều 5: Pháp lý 

Thỏa thuận hợp tác này không tạo nên bất kỳ nghĩa vụ ràng buộc pháp lý nào 
cho hai bên trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và Bắc Úc. 

Nếu có bất kỳ sự không nhất quán nào trong việc giải thích hoặc áp dụng các 
Điều khoản của Thỏa thuận hợp tác này, thì hai bên sẽ thương lượng trên tinh thần 
hợp tác hữu nghị để thống nhất với nhau mà không cần hỏi ý kiến hay đưa sự việc 
ra giải quyết tại bất kỳ trung tâm trọng tài quốc tế nào. 

Điều 6: Điều khoản thi hành 

Thỏa thuận hợp tác này có giá trị 05 (năm) năm kể từ ngày ký và mặc nhiên 
được gia hạn tiếp nếu hai bên không mong muốn chấm dứt.  

Bất kỳ một Bên nào cũng có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận hợp tác này 
trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản cho bên kia. 

Thỏa thuận hợp tác được lập thành 06 bản Việt và 06 bản tiếng Anh, mỗi bên 
giữ một 03 bản tương ứng có giá trị như nhau. 

 
Đại diện Bên A:           Đại diện Bên B: 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP  
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

GS.TS Nguyễn Mại 

HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP 
VIỆT NAM - BẮC ÚC 

CHỦ TỊCH 
 

 
Nguyễn Ngọc Mỹ 

                                                            


