
Chủ đề 1: Tổng quan chương

trình đào tạo cơ bản và cơ
chế đánh giá (30 phút)



Tổng quan chương trình đào tạo cơ bản

A- Nội dung chương trình đào tạo cơ bản

NPP học Chương trình đào tạo cơ bản của Sunrider Việt Nam gồm 5 chủ đề sau đây dưới sự huấn
luyện trực tiếp của Đào Tạo Viên của Sunrider Việt Nam:

1. Chủ đề 1: Tổng quan Chương trình đào tạo cơ bản và Cơ chế đánh giá (30 phút)

2. Chủ đề 2: Pháp luật về bán hàng đa cấp và Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp (150 phút)

3. Chủ đề 3: Kế hoạch trả thưởng của Sunrider Việt Nam (120 phút)

4. Chủ đề 4: Đạo đức kinh doanh & Quy tắc ứng xử của Sunrider Việt Nam (90 phút)

5. Chủ đề 5: Quy tắc hoạt động của Sunrider Việt Nam (90 phút)

B - Thời lượng học 5 chủ đề là 8 tiếng.

C- Phương thức đào tạo: Trực tiếp hoặc từ xa (trực tuyến)



Tổng quan chương trình đào tạo cơ bản

 Trong quá trình đào tạo, NPP có thể hỏi các câu hỏi, thắc mắc liên quan đến nội dung đào

tạo và được Đào tạo viên trả lời tại buổi học

 Lưu trữ:Tất cả các tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản (bao gồm: chương trình 

đào tạo, danh sách học viên, tài liệu đào tạo, đề kiểm tra,…) và kết quả kiểm tra đều sẽ
được lưu trữ lâu dài trong suốt quá trình hoạt động của Sunrider Việt Nam



Đa ̀o ta ̣o trực tiếp

 NPP phải thu xếp tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản do Sunrider tổ chức và đã thông 

báo cụ thể về thời gian, địa điểm đến NPP trong trường hợp đào tạo trực tiếp. 

 Trình tự đào tạo: Bài giảng - Thuyết trình - Thực hành - Câu hỏi và trả lời.

 Nội dung đào tạo: Pháp luật về bán hàng đa cấp; Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động 

bán hàng đa cấp; Các nội dung cơ bản của Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp, Quy Tắc 

Hoạt Động và Kế Hoạch Trả Thưởng của Sunrider.

 Thành phần tham dự: các NPP mới ký Hợp Đồng với Sunrider, chưa tham gia hoặc chưa 

hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản.

 Thời gian tổ chức: Mỗi tuần hoặc mỗi tháng tùy số lượng học viên đăng ký

 Thời lượng: 9 giờ (gồm 8 tiếng học và 1 tiếng làm bài kiểm tra)

 Phí tham gia khóa học: Miễn phí 

 Tài liệu giảng dạy: Tài Liệu Đào Tạo



Đa ̀o ta ̣o từ xa (trực tuyến)

 - NPP phải thu xếp tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản do Sunrider tổ chức sau 
khi được Sunrider Việt Nam cấp Tài khoản truy cập riêng biệt cho mỗi NPP để vào Hệ 
thống quản lý giành cho NPP. 

 - Trình tự đào tạo: Bài giảng - Câu hỏi và trả lời.

 - Nội dung đào tạo: Pháp luật về bán hàng đa cấp; Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt 
động bán hàng đa cấp; Các nội dung cơ bản của Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa 
Cấp, Quy Tắc Hoạt Động và Kế Hoạch Trả Thưởng của Sunrider.

 - Thành phần tham dự: các NPP mới ký Hợp Đồng với Sunrider, chưa tham gia hoặc 
chưa hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản.

 - Thời gian tổ chức: Bất kỳ khi nào NPP cũng có thể đăng nhập vào Hệ thống để học

 - Thời lượng: 9 giờ. (gồm 8 tiếng học và 1 tiếng làm bài kiểm tra)

 - Phí tham gia khóa học: Miễn phí 

 - Tài liệu giảng dạy: Tài Liệu Đào Tạo 



Cơ chế đánh giá

 Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản của Sunrider Việt Nam, NPP được

yêu cầu thực hiện phần kiểm tra kiến thức cuối chương trình tại lớp (đào tạo trực

tiếp) hoặc trực tuyến (đào tạo từ xa), gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 

phút, với sự giám sát của Đào Tạo Viên và nhân viên hỗ trợ lớp học (nếu có). 

 Nếu NPP hoàn thành bài kiểm tra sớm hơn thời gian tối đa cho phép, NPP có thể

chủ động nộp cho Đào Tạo Viên nếu muốn.

 Khi nhận bài kiểm tra, Đào Tạo Viên sẽ tiến hành chấm điểm và công bố kết quả

ngay cho NPP. NPP vượt qua bài kiểm tra nếu đạt số câu đúng từ 70% trở lên. Nếu

không đạt trong lần làm bài thứ 1, NPP có cơ hội lần thứ 2 để làm lại bài kiểm tra

ngay tại lớp học, tuy nhiên đề kiểm tra lần 2 sẽ khác đề kiểm tra lần 1.

 Nếu kết quả bài kiểm tra lần 2 không đạt, NPP phải học lại toàn bộ Chương trình

đào tạo cơ bản của Sunrider Việt Nam.

 Điểm bài kiểm tra sẽ được Đào Tạo Viên ghi trên phiếu làm bài kiểm tra của NPP.


