ĐĂNG KÝ GIA NHẬP THÀNH VIÊN HỘI DOANH NHÂN TRẺ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
A. Điều kiện cơ bản để trở thành Hội viên Hội Doanh Nghiệp Trẻ Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam:
•
•

•

Người xin gia nhập từ độ tuổi 18 đến 45 tuổi.
Chức vụ: Các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc, các Trưởng, Phó phòng ban Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc cấp
nông trường, xí nghiệp.
Là các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

B. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ HỘI VIÊN
I.

Quyền lợi của Hội viên

I.1.

Đựơc hỗ trợ phát triển thương hiệu

•

•
•

I.2.
•
•

•
•
•

I.3.
•

Được Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giới thiệu
tham gia giải thưởng Sao Đỏ và Sao Vàng Đất Việt do Hội Doanh nhân trẻ
Việt Nam tổ chức để khẳng định và nâng cao thương hiệu của Doanh Nghiệp
trong nước và trên trường quốc tế.
Được tham gia giải thưởng “Sao vàng Cao su” do Hội Doanh nhân trẻ Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức 1 năm/lần.
Được tham gia tài trợ cho các sự kiện, các chương trình và các hoạt động của
Hội.
Được hỗ trợ phát triển kinh doanh
Được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do
Hội hoặc phối hợp với Hiệp hội Cao su Việt Nam tổ chức.
Được Hội thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của Hội và
doanh nghiệp hội viên, các thông tin về cơ hội giao thương, các thông tin về
thị trường và tin về các văn bản luật mới ban hành.. qua website của Tập đoàn
(trang thông tin của Hội)
Được Hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc phổ biến thông tin liên quan đến
doanh nghiệp trên website Tập đoàn (trang thông tin của Hội)
Được giới thiệu quảng cáo sản phẩm & dịch vụ của doanh nghiệp trên website
Tập đoàn (trang thông tin của Hội) với mức phí phù hợp.
Được tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do Hội tổ chức
hàng năm. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, phát triển mối quan hệ
với các hội viên cũ và mới.
Được hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp
Được tham gia các khóa đào tạo theo cách chuyên đề về nâng cao kỹ năng
quản lý doanh nghiệp và kỹ năng làm việc cho nhân viên trong doanh nghiệp,

•

I.4.
•

•
•

II.

kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và chăm sóc khách hàng, quản trị nhân sự,
quản lý sản xuất, quản lý chi phí, marketing,v.v. do Hội tổ chức với mức phí
phù hợp.
Được tham gia các chương trình hội thảo chuyên đề, tọa đàm, trao đổi kinh
nghiệm về điều hành và quản lý doanh nghiệp, v.. v.. do Hội tổ chức hoặc phối
hợp tổ chức với các đối tác là các tổ chức trong/ngoài nước với mức phí phù
hợp
Tăng cường cơ hội giao lưu, giải trí
Được tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do Hội tổ chức
hàng năm. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, phát triển mối quan hệ
với các hội viên cũ và mới.
Được tham gia các chương trình dã ngoại, hoạt động VHVN, TDTT, thể thao,
xã hội, từ thiện…. do Hội hoặc do Hội DNT Việt Nam tổ chức.
Được Hội gởi hoa chúc mừng vào dịp sinh nhật hội viên, và vào dịp các sự
kiện lớn của doanh nghiệp.
Nghĩa vụ của Hội viên

•
•
•
•

Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội.
Đóng Hội phí theo qui định của Hội.
Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động hội. Góp phần tuyên truyền,
vận động, xây dựng phát triển Hội ngày càng lớn mạnh
Giới thiệu và lựa chọn những hội viên đủ năng lực, có trách nhiệm và uy tín
vào các cấp lãnh đạo của Hội .

III. Hội phí:
•

Hội phí: 600.000 vnđ/01 năm (đóng phí hai lần/năm).
Mẫu đăng ký gia nhập Hội (theo mẫu)
VĂN PHÒNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ

