
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ 
ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI CNI VIỆT NAM 

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI TẠI CNI VIỆT NAM? 

 Cá nhân là công dân Việt Nam có Chứng Minh Nhân Dân (CMND) còn hiệu lực 

(trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp) 

 Người gia nhập phải từ 18 tuổi trở lên (căn cứ vào ngày tháng năm sinh trên 

CMND). 

 Công ty hay các tổ chức có tư cách pháp nhân không được phép tham gia. 

 Không phải là sinh viên/ học sinh. 

 Không có tiền án, tiền sự.  

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI 

Tuân thủ theo Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Bộ Công Thương. Công ty CNI Việt Nam 

xin gửi đến quý khách quy trình đăng ký để trở thành Nhà Phân Phối (NPP) như sau: 

Bước 1: Mua bộ Tài liệu kinh doanh trị giá 212,000 đồng hoặc mức giá khác được CNI 

Việt Nam công bố theo từng thời điểm. 

Bước 2:  

 Điền đầy đủ các thông tin trên Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp.  

 Ký tên và ghi rõ họ tên ở mặt sau Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (gồm 

03 liên). 

Nộp kèm các giấy tờ sau cho nhân viên CNI Việt Nam: 

 01 bản sao CMND (còn hiệu lực trong vòng 15 năm) đầy đủ cả 2 mặt trước và 

sau. Nếu CMND bị mờ, vui lòng nộp kèm bản sao hộ khẩu hoặc hộ chiếu.  

 02 tấm hình 3x4cm không quá 6 tháng, nền trắng hoặc xanh, không có mộc giáp 

lai. 

Nhà Phân Phối có thể nộp hình thẻ/CMND theo các hình thức như sau: 
 Nộp hình thẻ 3x4/CMND trực tiếp tại Trung Tâm Phân Phối của CNI Việt 

Nam 

 Chụp hình thẻ 3x4/CMND (bản gốc) gửi đến email. Xem thông tin chi tiết bên 

dưới. 

 Chụp hình thẻ 3x4/CMND (bản gốc) gửi đến Zalo. Xem thông tin chi tiết bên 

dưới. 

Nếu gửi hình thẻ/CMND qua Email/Zalo. Nhà Phân Phối vui lòng đặt tiêu đề và nội 

dung gửi như sau: 



Tiêu Đề Gửi Email/Zalo Nội Dung 

Hình thẻ Họ và tên – CMND- Mã số NPP ( nếu 

có) 

CMND Họ và tên – Mã số NPP ( nếu có) 

Địa chỉ Email/Zalo theo khu vực: 

STT Khu Vực Email SĐT Zalo Tên Zalo 

1 Miền 

Nam 

infovietnam@cni-global.com  096.348.3476 CNI Miền 

Nam 

2 Miền Bắc cnihanoi@cni-global.com  097.288.3476 CNI Miền Bắc 

Lưu ý: Nhà Phân Phối lưu ý Số điện thoại Zalo chỉ dùng để nhận thông tin, 

không nhận cuộc gọi. 

Bước 3: Nộp Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp, CMND, hình thẻ cho nhân viên 

CNI Việt Nam. 

Bước 4: Đăng ký & Tham gia khóa đào tạo cơ bản tại các lớp đào tạo của CNI Việt Nam. 

Bước 5: Nhận thẻ thành viên, 02 liên hợp đồng (hồng và vàng), chứng chỉ đào tạo tại 

Trung Tâm Phân Phối/ hoặc đăng ký gửi về nhà. 
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