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QUY TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN
VÀ CẤP THẺ THÀNH VIÊN BHĐC

 1. Quy Trình, Thủ Tục Đào Tạo Cơ Bản
Sau khi ký Hợp đồng với Công ty mỗi Nhà phân phối phải hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản 

được Công ty tổ chức miễn phí theo nội dung đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp xác 
nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và Thẻ thành viên để chính 
thức tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty.

Nhà phân phối muốn tham gia khóa đào tạo sẽ đăng ký tại Phòng hành chính tổ chức Công ty:

• (1) Nộp Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu do Công ty ban hành) chậm nhất là một (01) ngày trước khi 
khóa đào tạo bắt đầu.

• (2) Kèm theo Đơn là một (01) bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và 
Giấy phép lao động (đối với người nước ngoài) còn trong thời hạn sử dụng.

Nhà phân phối chấp hành đầy đủ trình tự, thủ tục nêu trên sẽ có tên, danh sách học viên do Công ty 
lập.

Thời lượng và nội dung đào tạo được quy định cụ thể trong Chương trình đào tạo cơ bản đã đăng ký 
với cơ quan có thẩm quyền

Cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản:

Nhà phân phối có tên trong danh sách học viên, nếu tham gia đầy đủ số giờ học theo quy định và hoàn 
thành bài đánh giá của công ty sẽ được Công ty cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời 
lượng chương trình đào tạo cơ bản theo quy định. Nhà phân phối được đánh giá là đạt khi hoàn thành 
từ 50% trở lên của bài kiểm tra gồm 40 câu hỏi  trắc nghiệm của công ty. Trong trường hợp không đạt, 
Nhà phân phối sẽ phải tham gia khóa đào tạo tiếp theo.   

(1) Công ty công bố công khai tại trụ sở những người đủ điều kiện và sẽ được cấp xác nhận về việc 
hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản.

(2) Xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản được trả cho 
học viên tại Phòng Hành chính.

 2. Quy Trình, Thủ Tục Cấp Thẻ Thành Viên
  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Công ty cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung 

và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và nhận được bản cam kết bằng văn bản theo mẫu từ Nhà 
phân phối, Công ty sẽ cấp Thẻ thành viên theo quy định.

  Nhà phân phối phải đăng ký nhận tin tức của PHONG CÁCH SỐNG KIM CƯƠNG để cập nhật kiến 
thức về các thông tin của Sản phẩm và các hoạt động của Công ty và các vấn đề khác liên quan đến 
việc kinh doanh bán hàng.

  Chương trình đào tạo được tổ chức bởi Công ty dù cho là chương trình đào tạo cơ bản hay 
chương trình đào tạo nâng cao đều được xem như là một biện pháp của Công ty để giúp Nhà phân 
phối hoặc nhóm của Nhà phân phối kinh doanh phát triển. Công ty không chịu trách nhiệm về việc các 
buổi đào tạo đó được tổ chức hay không tổ chức sẽ gây ra việc mất thu nhập cho Nhà phân phối tại 
bất kỳ khu vực nào hoặc nhóm của Nhà phân phối.

  Công ty có quyền thực hiện các khóa đào tạo bất cứ loại nào nhằm mục đích cho sự tiến bộ của 
việc kinh doanh mà không cần có sự đồng ý Nhà phân phối. Việc đào tạo này sẽ đem lại lợi ích cho toàn 
bộ Nhà phân phối. Nhà phân phối phải bồi thường cho Công ty cho bất kỳ sự sai sót nào bằng lời nói 
hoặc bằng văn bản mà không có sự xác nhận của Công ty bằng văn bản.

  Công ty không có nghĩa vụ phải tài trợ cho bất kỳ khóa đào tạo nào do Nhà phân phối thực hiện 
và việc thực hiện các khóa đào tạo không tính phí này sẽ không được xem như là sự thiệt hại từ việc kinh 
doanh hay thu nhập của Nhà phân phối.


