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CHÍNH SÁCH QUỸ PHỤ CẤP CHIÊU SINH TẠI EBM
I.

Quy định chung
1. Học viên đăng ký khóa học có quỹ hỗ trợ (QHT) ≤ 2.000.000 đồng là Tư vấn tập sự (TVTS). Khóa
học này được EBM cấp chứng nhận.
2. Học viên đăng ký khóa học có QHT ≥ 2.000.000 đồng là Tư vấn viên (TVV). Khóa học này được
Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn học đường.
3. Học viên đăng ký đều do TVTS hay TVV chiêu sinh và đều là thành viên của một lớp.
4. Trong lớp thì có quản lý lớp.
5. Lớp thì có quỹ lớp, quỹ lớp được tích góp từ 20% của QHT mỗi khi có TVTS hay TVV chiêu sinh
học viên tham gia các khóa học.
6. TVTS hay TVV khi đăng ký học tại EBM thì được cấp tài khoản quản lý QPC trên website
www.ebm.edu.vn.
7. QPC trên www.ebm.edu.vn dùng để chiêu sinh ứng viên và xuất phiếu đăng ký học cho ứng viên mỗi
khi tham gia lớp học tại EBM.
8. QPC của TVTS hay TVV có thể chuyển cho nhau hoặc chuyển về cho EBM để quy đổi tiền mặt.
9. Khi đăng ký cho học viên tham gia các khóa học tại EBM thì TVTS hay TVV đều có thể xuất phiếu
cho học viên mỗi khi đăng ký thành công. Phiếu này dùng để kiểm soát vào lớp học.
10. Khi đăng ký cho học viên thì QPC của TVTS hay TVV phải đủ tương ứng với tổng phí của khóa học.

II. Chính sách dành cho TVTS và TVV
1. TVTS hay TVV chiêu sinh học viên thì được hưởng 50% của QHT. Phần này được gọi là quỹ phụ cấp
(QPC) chiêu sinh.
2. TVV được phụ cấp 70% quỹ lớp chia đều vào cuối tháng khi chưa chính thức được quản lý lớp theo
quy định. TVTS không được phụ cấp quỹ lớp.
3. TVV chiêu sinh được 20 học viên thì được EBM thiết lập lớp và do chính TVV đó quản lý lớp. TVTS
không được xét quản lý lớp dù chiêu sinh được 20 TVV.
4. Quyền lợi khác dành cho TVV
a. Hưởng 30% của quỹ lớp đang quản lý vào cuối tháng.
b. Được hưởng 10% hỗ trợ tư vấn cho TVV hay TVTS trên tổng QPC của TVTS hay TVV do chính
TVTS hay TVV đã chiêu sinh.
5. Quyền lợi khác dành cho TVTS
a. Được xét là TVV khi hoàn thành đầy đủ các khóa học chuyên đề và có Chứng chỉ Nghiệp vụ tư
vấn học đường tại EBM do Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam cấp.
III. Quy định dành cho Trưởng đại diện
1. Quy định TĐD cụm và tỉnh
a. Thiết lập ban quản lý: Một Trưởng và 03 phó
b. Cung cấp hồ sơ đầy đủ của ban quản lý.
c. Xét tuyển được 20 học viên (có hồ sơ đầy đủ) cho cụm, tỉnh. Học phí trọn gói của 20 học viên
này để lấy chứng chỉ là 1.000.000 đồng.
d. Được EBM hỗ trợ xét tuyển nhân sự chính thức hưởng lương theo biên chế của EBM tại cụm,
tỉnh quản lý để giúp cho TĐD đột phá doanh số tư vấn.
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e. 20 học viên này cam kết gắng bó làm việc từ 03 tháng trở lên và có đánh giá tích cực của TĐD
trước khi nhận được Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn học đường của Hội Khoa học Tâm lý – Giáo
dục Việt Nam.
2. Quyền lợi của TĐD cụm, tỉnh
a. Được hưởng đầy đủ quyền lợi như TVV.
b. Được EBM cấp tài khoản quản lý QPC doanh số của cụm, tỉnh trên website www.ebm.edu.vn.
c. Được EBM thiết lập thành một lớp trên số lượng 20 TVV do TĐD xét tuyển và ủy nhiệm TĐD
quản lý. Đồng thời được hưởng quyền lợi quản lý lớp theo quy định.
d. Được hưởng 10% của QPC do các TVV hay TVTS chiêu sinh trên cụm hay tỉnh được EBM ủy
nhiệm quản lý.
3. Điều kiện và Quyền lợi của TĐD khu vực
a. Điều kiện
- Thành lập Ban quản lý gồm tối thiểu là 3 thành viên.
- Hoàn thành phí ủy nhiệm là 100.000.000 đồng.
- Cung cấp hồ sơ của các thành viên trong ban quản lý.
- Hỗ trợ và cố vấn chiến lược cho TĐD cụm, tỉnh.
b. Quyền lợi
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi như TVV.
- Được EBM cấp tài khoản quản lý QPC doanh số của khu vực trên website
www.ebm.edu.vn.
- Được hưởng 10% của QPC do các TVV hay TVTS chiêu sinh trên khu vực được EBM ủy
nhiệm quản lý.
4. Điều kiện và Quyền lợi của TĐD Vùng
c. Điều kiện
- Thành lập Ban quản lý gồm tối thiểu là 3 thành viên.
- Hoàn thành phí ủy nhiệm là 300.000.000 đồng.
- Cung cấp hồ sơ của các thành viên trong ban quản lý.
- Hỗ trợ, cố vấn chiến lược cho TĐD khu vực
d. Quyền lợi
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi như TVV.
- Được EBM cấp tài khoản quản lý QPC doanh số của vùng trên website www.ebm.edu.vn.
- Được hưởng 5% của QPC do các TVV hay TVTS chiêu sinh trên vùng được EBM ủy nhiệm
quản lý.
IV. Giải thích
1. Quỹ hỗ trợ : Là quỹ được trích trên tổng phí của các khóa học tại EBM nhằm mang lại mức phụ cấp
cho TVTS, TVV công tác tại EBM.
2. Quỹ phụ cấp: Quỹ phụ cấp là khoản phụ cấp khi TVTS hay TVV chiêu sinh học viên tham gia các
khóa học tại EBM.
V. Quy định khác
1. TVTS, TVV và các chức danh khác khi có thu nhập tại EBM thì có nghĩa đóng thuế thu nhập cá nhân
theo quy định của pháp luật (EBM sẽ hỗ trợ đăng ký mã số thuế cá nhân nếu chưa có).
2. TVTS, TVV chuyển nhượng, thừa kế tài khoản QPC sẽ được EBM bảo lưu và giữ quyền lợi.
--Hết--
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