
CÁC QUY ĐỊNH KHI LÀM VIỆC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 
 

• Việt Nam là quốc gia có những quy định rất nghiêm ngặt. Vì thế việc tuân thủ theo 

các quy định và quy tắc pháp luật khi làm việc tại Việt Nam cần được thực thi tuyệt 

đối 

• Chính phủ Việt Nam luôn có những hành động nhanh chóng và kịp thời trước các 
hành vi có ảnh hưởng đến trật tự xã hội.  

• Đội ngũ Nhà Phân Phối trong nước và nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được 
giám sát chặt chẽ thông qua các Quy Tắc Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối (P&P) của 
Nu Skin và Các Quy Định và Quy Tắc Pháp Luật của Việt Nam.  

 

Cần Làm Không Được Làm 

• Chỉ những Nhà Phân Phối của Việt Nam 
được phép tham gia các hoạt động Bán 
Hàng Trực Tiếp (MLS) tại Việt Nam 

 
• Để trở thành Nhà Phân Phối của Nu 

Skin Việt Nam, bạn cần: 
 

1. Hoàn tất và nộp bản gốc Hợp Đồng 
Nhà Phân Phối Nu Skin Việt Nam. Điền 
đầy đủ thông tin, kí tên và nộp cùng với 
những giấy tờ sau tại Văn phòng Nu 
Skin Việt Nam hoặc qua đường bưu 
điện 
 

2. 1 bản photo công chứng Giấy Chứng 
Minh 
 

3. 3 tấm hình khổ 4x6 
 
 

4. Trả phí mua Bộ Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh 
Doanh trị giá 200,000 đồng. 

 
5. Trong trường hợp bạn mua sản phẩm 

với trị giá tối thiểu 100PSV, bạn sẽ 
được tặng miễn phí Bộ Tài Liệu Hỗ Trợ 
Kinh Doanh trị giá 200,000 đồng 
 

6. Để nhận hoa hồng và tiền thưởng, Nhà 
Phân Phối mới cần phải cung cấp cho 
công ty: 
 
(i) Thông tin về tài khoản ngân hàng 
 
(ii) Mã số thuế cá nhân 
 

• Nhà Phân Phối của Nu Skin Việt Nam sẽ 
nhận được một Thẻ Nhà Phân Phối với 
Mã Số dùng để mua hàng và bảo trợ tại 
Việt Nam. Thẻ Nhà Phân Phối sẽ được 

• Các Nhà Phân Phối nước ngoài 
không được phép tham gia các 
hoạt động Bán Hàng Trực Tiếp 
(MLS) tại Việt Nam. 



gửi qua đường bưu điện 

 Khi nhận được sự chấp thuận của 
công ty, Nhà Phân Phối nước ngoài 
sẽ được phép thực hiện hoạt động 
huấn luyện tại Việt Nam 

 

 Các hoạt động huấn luyện của Nhà 
Phân Phối nước ngoài tại Việt Nam 

 

 Chỉ áp dụng cho các Nhà Phân 
Phối ở cấp bậc Blue Diamond 
trở lên  được thực hiện huấn 
luyện( trong 6 tháng đầu tiên) 

 

 Để nhận được sự chấp thuận của 
Nu Skin Việt nam, NPP nước ngoài 
được yêu cầu: 

 
 Hoàn tất thủ tục đăng kí với Nu 

Skin Việt Nam trước khi đến 
Việt Nam bằng cách nộp Đơn 
Đăng Ký Tiếp Nhận (Xem mục 
“Đơn Đăng Ký Tiếp Nhận” dành 
cho Chuyên Viên Huấn Luyện 
Quốc Tế) 

 
 Chỉ được phép đào tạo, huấn 

luyện, giới thiệu về các sản 
phẩm và cơ hội kinh doanh của 
Nu Skin và các hoạt động này 
phải tuân thủ các quy định 
trong Chính sách Huấn luyện 
và hội họp của Nu Skin Việt 
Nam 

 

• Các Nhà Phân Phối nước ngoài 
 Không được bán hàng tại 

Việt Nam 
 Không được bảo trợ tại Việt 

Nam 
 
 

* Nhà Phân Phối nước ngoài ở đây 
được hiểu bao gồm cả người mang 
quốc tịch Việt Nam có vai trò là Nhà 
Phân Phối ở thị trường nước ngoài.  
 

 Tất cả những cuộc họp có liên quan 
đến Nhà Phân Phối nước ngoài và có 
sự tham gia từ 5 người trở lên cần 
phải được đăng ký trước với Nu Skin 
Việt Nam 

 
Những cuộc họp đăng ký có sự tham 
gia của Nhà Phân Phối nước ngoài và 
có từ 5 người trở lên được xem như 
cuộc họp của công ty. Vì thế  nhân 
viên Nu Skin Việt Nam cũng sẽ có mặt 
tại các cuộc họp này.  

 

Tất cả những sự xuyên tạc và đòi hỏi 
không phù hợp bị cấm tuyệt đối tại Việt 
Nam vào mọi thời điểm 
 

 Những cuộc họp của Nhà Phân Phối 
trong nước có sự tham dự của từ 5 
người trở lên phải được đăng ký với 
Nu Skin Việt Nam. Tùy theo tính chất 
cuộc họp, nhân viên Nu Skin Việt Nam 
sẽ cân nhắc việc tham dự.  



 

Vui long đôc kỹ các Quy Tắc Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối của Nu Skin. Nhằm giúp các bạn 
hiểu rõ hơn các quyền lợi của mình cũng như hỗ trợ các bạn trong việc kinh doanh, chúng 
tôi đã tóm tắt lại các Quy tắc này theo dạng “Các câu hỏi thường gặp”. Chúng tôi đặc biệt 
mong các bạn sẽ đọc kỹ những Quy tắc quan trọng thuộc các phần: 
 

- Các khiếu nại về sản phẩm và thu nhập; Các vấn đề Quảng Cáo 
- Các chính sách về sử dụng internet 
- Hoạt động ở những thị trường chưa mở cửa 

Vui lòng tham khảo website www.nuskin.com, đăng nhập vào “My Office”, chọn quốc gia là 
Việt Nam và click “Home” “Quick Links” để đọc nội dung Tóm Tắt về Các Quy Tắc Áp Dụng 
Cho Nhà Phân Phối Nu Skin.  

 

http://www.nuskin.com/

