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PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI EBM
Ngày …… tháng …… năm 201….

Thông tin về EBM
Chức vụ: Phó Viện
Đại diện Viện EBM: Ông Nguyễn Văn Chánh
Văn phòng: Số 21, lầu 3, tòa nhà Toàn Cầu Pumps, Nguyễn Hiến Lê, P 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Email: ebm.edu.vn@gmail.com
Tel: 08. 3810 8367
Fax: 08. 3810 8367
Mã số thuế
0310570747
Website: http://ebm.edu.vn
Tên tài khoản ngân hàng
Số tài khoản
Người đại diện
Agribank – Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
6200 205 136 409
Ông Nguyễn Văn Chánh
Đông Á Bank – Chi nhánh Gò Vâp, HCM
0103 65 96 65
Chủ tài khoản
Vietcombank – Chi nhánh Bình Tây , HCM
0251 002 666 931
Ông Nguyễn Văn Chánh
Người đăng ký học:
Thường trú:
Địa chỉ
Điện thoại:
Số CMND:
Tên tài khoản ngân hàng

Giới tính

□ Nam □ Nữ

Ngày cấp: ….../……/…...
Số tài khoản

Người ủy nhiệm /thừa kế tài khoản QPC EBM
Địa chỉ:
Người chiêu sinh:
Tên đăng nhập:
Lớp học đăng ký
Tổng phí

Quốc tịch:
Tỉnh thành:
Nơi cấp:
Chủ tài khoản
Mối quan hệ:
Điện thoại:

Mức độ:
Email:
Học phí

□ Tư vấn tập sự

□ Tư vấn viên
Điện thoại:
Ngày khai giảng:…../….../……
Quỹ hỗ trợ

Quyền lợi đăng ký khóa học tại Viện Nghiên Cứu Giáo Dục & Quản Trị Kinh Doanh (EBM)
TVTS hay TVV khi đăng ký học tại EBM thì được cấp tài khoản quản lý QPC trên website www.ebm.edu.vn.
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.
3. Được tham gia học bồi dưỡng những lớp thuộc các khóa đào tạo do EBM tổ chức với các chuyên đề hữu ích: Kỹ năng
sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn – hướng nghiệp,…
4. TVTS hay TVV chiêu sinh học viên thì được hưởng 50% của QHT. Phần này được gọi là quỹ phụ cấp (QPC) chiêu sinh.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Quyền lợi khác dành cho TVTS: 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.
9. Được xét đặc cách làm Trưởng đại diện quản lý cụm, tỉnh, khu vực khi năng lực đảm nhận được và đủ điều kiện theo quy
định xét tuyển của EBM
10. Được EBM mời cộng tác với tư cách cán bộ cơ hữu khi xét thấy năng lực phù hợp
11. Được mời làm Trợ giảng hay Giảng viên tại EBM khi phù hợp với các tiêu chí xét tuyển.
Lưu ý: Quỹ phụ cấp (QPC), Tư vấn tập sự (TVTS), Tư vấn viên (TVV), Quỹ hỗ trợ (QHT).
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ĐẠI DIỆN EBM

Nguyễn Văn Chánh

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHỤ CẤP
I. Điều kiện đăng ký khóa học tại EBM
1. Là công dân 18 tuổi có đầy đủ các hành vi dân sự. Nếu học viên dưới 18 tuổi khi đứng tên tài khoản phụ cấp tại
EBM thì phải do Phụ huynh, Anh/Chị hoặc những người thân có liên quan đứng hộ và họ đều phải trên 18 tuổi.
2. Được TVV hay TVTS dùng ứng dụng trên EBM chiêu sinh, đăng ký trực tiếp tại văn phòng EBM hoặc đăng ký trực
tuyến trên website http://ebm.edu.vn.
II. Quy định chung
1. Mỗi TVV hay TVTS khi đăng ký học tại EBM thì được cấp một tài khoản Phụ cấp chiêu sinh gồm một “Tên đăng
nhập” (Username), một “Mật khẩu” (Password) và “Mật khẩu giao dịch” (Password Transaction). Thông tin tài
khoản này được dùng để đăng nhập vào website http://ebm.edu.vn để sử dụng các tính năng hữu ích và dịch vụ.
2. Thông tin tài khoản của TVV hay TVTS sẽ được bảo mật còn Password sẽ mã hóa tối ưu ngay cả với người Quản
trị. Mỗi TVV hay TVTS có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình và nhận thức được rằng việc chia sẻ thông tin
tài khoản với người khác hoặc cho phép “nhiều người sử dụng cùng tài khoản” có thể gây ra sai lệch thông tin/giao
dịch liên quan đến tài khoản của TVV hay TVTS một cách vô ý hoặc một cách không kiểm soát được và TV phải
chịu hoàn toàn các hậu quả trên. Mỗi TVV hay TVTS khi phát hiện việc sử dụng tài khoản mình mà không có sự ủy
quyền trước của mình, TVV hay TVTS có nhiệm vụ thông báo cho Quản trị viên EBM thay đổi mật khẩu hoặc tự
mình thay đổi mật khẩu.
3. Việc mất Password và yêu cầu Quản trị viên cấp lại mật khẩu, TVV hay TVTS phải xác minh được thông tin mình
là chủ tài khoản đó. Do đó việc cung cấp thông tin xác thực ngay từ ban đầu là vô cùng cần thiết.
4. http://ebm.edu.vn có quyền hiệu chỉnh, thay đổi, giới hạn, hay treo tài khoản, các dịch vụ hay tính năng liên quan
một cách tạm thời hay vĩnh viễn mà không cần thông báo trước một khi TVV hay TVTS vi phạm một trong các
điều khoản của EBM.
5. Thông tin tài khoản của TVV hay TVTS sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Trừ trường hợp yêu cầu của cơ quan pháp
luật, EBM tuyệt đối không bán hoặc cho thuê thông tin của TVV hay TVTS cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng
ý trước của TVV hay TVTS.
6. Mỗi TVV hay TVTS khi đăng ký học hoặc dự tuyển sinh tại EBM đều được thực hiện qua hai thao tác:
a. Bổ sung đầy đủ thông tin trên phiếu đăng ký theo mẫu quy định của EBM.
b. Bổ sung đầy đủ thông tin cho TVV hay TVTS khi đăng ký học theo quy định của EBM để in phiếu nhập học.
7. Phiếu nhập học có giá trị để vào lớp khi tất cả các thông tin học viên cung cấp cho TVV hay TVTS chiêu sinh trên
ứng dụng của EBM phải đầy đủ theo quy định của EBM.
8. Khi đăng ký hoàn tất trên ứng dụng thì xem như học viên đã là TVV hay TVTS của EBM và được hưởng đầy đủ
các chính sách phụ cấp theo quy chế của EBM và không được hoàn phí lại với bất kỳ lý do nào.
9. Khi TVV hay TVTS chiêu sinh đã thao tác hoàn tất trên ứng dụng và đã in được phiếu nhập học cho học viên thì
TVV hay TVTS chiêu sinh sẽ bàn giao tài khoản đăng nhập, hướng dẫn quản trị và học viên phải tự bảo mật tài
khoản theo điều 1, 2 Mục II.
10. Khi chiêu sinh học viên mới, TVV hay TVTS không đủ QPC tương ứng với tổng phí của khóa học thì phải liên hệ
với EBM để được hỗ trợ trước khi đăng ký chiêu sinh cho học viên mới. Mọi trường hợp chiêu sinh chưa đăng ký
trên ứng dụng và in phiếu nhập học hoàn tất cho học viên mà TVV hay TVTS đã tự ý thu tiền trước của học viên
thì mọi sai phạm dẫn đến khiếu nại thì TVV hay TVTS phải chịu toàn bộ trách nhiệm và EBM căn cứ trên từng
mức độ để kỹ luật theo quy định.
11. Trước khi tư vấn khóa học và chính sách phụ cấp của EBM, TVV hay TVTS phải trình bày rõ cho học viên những
lợi ích của khóa học trên EBM và yêu cầu học viên đọc rõ các thông tin trên phiếu đăng ký khóa học này để đảm
bảo mọi thông tin tư vấn được chính xác và học viên đã rõ và hiểu hết mọi quyền lợi trước khi đăng ký học.
12. Khi tư vấn cho học viên mới, thì TVV hay TVTS phải xuất trình phiếu đăng ký khóa học của mình đã được Ban
lãnh đạo Viện xác nhận và thẻ TVV hay TVTS theo quy định của EBM (nếu có). Đồng thời có thể bổ sung các
chứng nhận, chứng chỉ đã tốt nghiệp tại EBM để đảm bảo sự tin cậy cao nhất.
13. TVV hay TVTS có quyền chuyển QPC cho nhau dưới mọi hình thức khi hai chủ tài khoản đã thống nhất. Mọi
trường hợp xâm nhập tài khoản của TVV hay TVTS khác và chuyển hết QPC về tài khoản của mình khi có phát
hiện sai phạm thì Ban quản trị sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để tạm khóa tài khoản (tạm thời hay vĩnh viễn) hoặc
chấm dứt mọi quyền lợi tại EBM.
14. QPC trong tài khoản của TVV hay TVTS trên ứng dụng của EBM sẽ được chuyển về EBM vào ngày 5 hàng tháng.
Trong vòng 24h kể từ lúc số QPC được chuyển Ban quản trị của EBM quy đổi bằng tiền mặt theo giá trị đã quy
định sẽ chuyển tiền tương ứng với giá trị điểm vào tài khoản ngân hàng của TVV hay TVTS theo thông tin đăng ký
trên phiếu đăng ký khóa học và ứng dụng trên EBM. Nếu ngày 5 hàng tháng rơi vào thứ 7, chủ nhật hay lễ quan
trọng thì Ban lãnh đạo EBM sẽ thông báo bằng văn bản đồng thời cùng hiển thị trên website www.ebm.edu.vn để
TVV hay TVTS cập nhật dễ dàng.
15. Trung tâm hỗ trợ TVV hay TVTS chuyển nhượng, thừa kế khi không có nhu cầu sử dụng. Đồng thời TVV hay
TVTS phải có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân (tự đóng hay EBM đóng hộ) khi mức thu nhập thuộc khung
quy định của nhà nước.
16. Mức đăng ký dịch vụ trên đã bao gồm thuế VAT. Học viên đăng ký giữ 01 bản và 01 bản được lưu tại EBM.

BAN LÃNH ĐẠO EBM

