
 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 24/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014 

 

THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của  

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ  

về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 
 

 
 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều liên 

quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp quy 

định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (sau đây gọi là Nghị định số 42/2014/NĐ-CP).  

2. Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người 

tham gia bán hàng đa cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp, Sở Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. 

Điều 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

bao gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

theo mẫu M-01 của Phụ lục ban hành k m th o Thông tư này. 
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2. Bản sao được chứng thực  iấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

bản in  iấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký 

doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực  iấy chứng nhận đ u tư. 

3. Tài liệu chứng minh vốn pháp định bao gồm một trong các tài liệu sau: 

xác nhận của tổ chức tín dụng về số tiền trong tài khoản của doanh nghiệp, kết 

quả kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập về hiện trạng tài sản của doanh 

nghiệp, chứng thư định giá đối với tài sản bằng hiện vật của tổ chức định giá 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, báo cáo tài chính của doanh nghiệp tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ hoặc các tài liệu tương đương khác. 

4.  anh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp 

lệ (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; 

hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước 

ngoài không thường trú tại Việt Nam) của nh ng người n u tại khoản 7 Điều 7 

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.  

5. 02 (hai) bộ tài  iệu  i n quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh 

nghiệp, bao gồm: 

a) Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; 

b) Chương trình trả thưởng trong đó n u r  điều kiện và cách thức trả hoa 

hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp;  

c) Chương trình đào tạo cơ bản; 

d)  uy t c hoạt động. 

6. Các tài  iệu  i n quan đến hàng hóa kinh doanh th o phương thức đa 

cấp của doanh nghiệp, bao gồm: 

a) 02 (hai) bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, 

xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho 

khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh th o phương 

thức đa cấp;  

b) Các tài liệu pháp  ý đảm bảo điều kiện  ưu hành của hàng hóa theo quy 

định của pháp luật liên quan;  

c) Tài liệu  i n quan đến công dụng, cách thức s  dụng, chính sách bảo 

hành, trả  ại, mua  ại hàng hóa. 

7. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo 

quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc  ĩnh vực 
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kinh doanh có điều kiện. 

8. Bản chính văn bản  ác nhận nộp tiền ký quỹ th o quy định tại Điều 16 

Thông tư này. 

Điều 3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp 

Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp đăng ký hoạt 

động bán hàng đa cấp. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp như sau: 

1. Tiếp nhận hồ sơ  

a) Doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nộp 01 (một) bộ hồ 

sơ quy định tại Điều 2 Thông tư này (kèm theo bản sao  ưu tr n đĩa CD-ROM 

hoặc USB) đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh. Hồ sơ có thể được nộp trực 

tiếp hoặc g i qua đường bưu điện; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản 

lý cạnh tranh có trách nhiệm kiểm tra tính đ y đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp 

hồ sơ không đ y đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo cho doanh 

nghiệp s a đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày; 

c) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh thông báo 

s a đổi, bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không 

s a đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu c u thì Cục Quản lý cạnh tranh trả lại hồ sơ. 

2. Thẩm định hồ sơ  

a) Sau khi nhận hồ sơ đ y đủ và hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thẩm 

định hồ sơ và ban hành văn bản thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc; 

b) Nội dung thẩm định: 

- Kiểm tra các mẫu văn bản, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, đảm bảo 

tính phù hợp với các quy định của pháp luật; 

- Thẩm định nội dung các tài liệu  i n quan đến hàng hóa kinh doanh theo 

phương thức đa cấp, tài liệu  i n quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh 

nghiệp, đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại 

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-03 của Phụ lục ban hành kèm theo 
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Thông tư này và giao lại cho doanh nghiệp 01 (một) bản các tài liệu quy định tại 

khoản 5 và điểm a khoản 6 Điều 2 Thông tư này có xác nhận của Cục Quản lý 

cạnh tranh. 

Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp chưa đáp ứng đ y đủ các điều kiện 

quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo 

bằng văn bản yêu c u doanh nghiệp s a đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn s a đổi, bổ 

sung hồ sơ không quá 30 ngày. 

Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện quy định 

tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP hoặc doanh nghiệp không s a đổi, bổ sung hồ 

sơ đúng thời hạn, Cục Quản lý cạnh tranh trả lại hồ sơ và thông báo cho doanh 

nghiệp bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do trả lại hồ sơ. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm công bố 

tr n trang thông tin điện t  của Cục Quản lý cạnh tranh và g i bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp kèm theo bản sao các tài liệu 

quy định tại khoản 2, khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Thông tư này đến các Sở Công 

Thương trên toàn quốc bằng một trong các phương thức sau:  

a) G i qua bưu điện; 

b) Fax; 

c) Thư điện t . 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp  

1. Hồ sơ đề nghị s a đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp bao gồm: 

a) Đơn đề nghị s a đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp theo mẫu M-04 của Phụ lục ban hành k m th o Thông tư này; 

b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã 

được Cục Quản lý cạnh tranh cấp; 

c) Các tài liệu quy định tại Điều 2 Thông tư này liên quan đến nh ng nội 

dung s a đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. 

2. Trình tự, thủ tục s a đổi, bổ sung  iấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp thực hiện th o quy định tại Điều 3 Thông tư này. 

Điều 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

1. Trường hợp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng 
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đa cấp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, doanh nghiệp nộp Đơn đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-05 của Phụ 

lục ban hành k m th o Thông tư này đến Cục Quản lý cạnh tranh. Đơn đề nghị 

có thể được nộp trực tiếp hoặc g i qua đường bưu điện. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản 

lý cạnh tranh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho 

doanh nghiệp. 

Điều 6. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

1. Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao 

gồm: 

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa 

cấp theo mẫu M-06 của Phụ lục ban hành k m th o Thông tư này; 

b) Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Thông tư 

này; 

c) Các tài liệu quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 2 Thông tư 

này trong trường hợp có thay đổi so với l n s a đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp g n nhất; 

d)  áo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh và việc chấp hành các quy 

định của pháp  uật trong 05 (năm) năm kể từ thời điểm được cấp  iấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. 

2. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng 

đa cấp thực hiện th o quy định tại Điều 3 Thông tư này. 

 Điều 7. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa 

cấp 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi trong 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

2. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng 

đa cấp: 

a) Cục Quản lý cạnh tranh ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi xảy ra một trong các trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP và thông báo cho doanh nghiệp; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có nghĩa 
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vụ nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tại Cục 

Quản lý cạnh tranh hoặc g i qua đường bưu điện; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh 

tranh có trách nhiệm thông báo cho các Sở Công Thương tr n toàn quốc theo 

một trong các phương thức quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này và công 

bố tr n trang thông tin điện t  của Cục Quản lý cạnh tranh. 

Điều 8. Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp 

1. Hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm: 

a) Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-07 của 

Phụ lục ban hành k m th o Thông tư này;  

b) Quyết định và biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động bán hàng đa 

cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm h u hạn hai thành viên 

trở lên, của chủ sở h u công ty nếu là công ty trách nhiệm h u hạn một thành 

viên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ ph n, của các thành viên hợp 

danh nếu là công ty hợp danh. 

2. Trong thời gian tối thiểu 30 ngày trước ngày tạm ngừng hoạt động bán 

hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm: 

a) Nộp hồ sơ thông báo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp tại Cục 

Quản lý cạnh tranh và các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán 

hàng đa cấp hoặc g i qua đường bưu điện;  

b) Niêm yết công khai Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp 

tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông 

tin điện t  của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp 

của doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo 

tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành 

văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo, thông báo cho các Sở Công 

Thương tr n toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 4 

Điều 3 Thông tư này và công bố tr n trang thông tin điện t  của Cục Quản lý 

cạnh tranh. 

4. Trước khi tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng, 

doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản theo mẫu M-08 của Phụ lục 

ban hành k m th o Thông tư này tới Cục Quản lý cạnh tranh. Văn bản thông báo 

được nộp trực tiếp hoặc g i qua đường bưu điện. 
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Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo tiếp tục 

hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận 

tiếp nhận hồ sơ thông báo, thông báo cho các Sở Công Thương tr n toàn quốc 

theo một trong các phương thức quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này và 

công bố tr n trang thông tin điện t  của Cục Quản lý cạnh tranh. 

Điều 9. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp 

1. Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa 

cấp: 

a) Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm: 

- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-09 của Phụ 

lục ban hành k m th o Thông tư này;  

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; 

- Quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp 

của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm h u hạn hai thành viên trở 

lên, của chủ sở h u công ty nếu là công ty trách nhiệm h u hạn một thành viên, 

của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ ph n, của các thành viên hợp danh 

nếu là công ty hợp danh; 

- 03 (ba) số báo liên tiếp của một tờ báo trung ương mà doanh nghiệp đã 

đăng tải Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. 

b) Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp 

trực tiếp tới Cục Quản lý cạnh tranh hoặc g i qua đường bưu điện, đồng thời, g i 

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tới các Sở Công Thương 

nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp hoặc g i qua đường bưu điện; 

- Doanh nghiệp niêm yết công khai Thông báo chấm dứt hoạt động bán 

hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh, trang thông tin điện t  của doanh nghiệp và thông báo cho người tham 

gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo 

chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành 

văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông 

báo cho các Sở Công Thương tr n toàn quốc theo một trong các phương thức 

quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này và công bố tr n trang thông tin điện 

t  của Cục Quản lý cạnh tranh; 

- Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn 
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bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người 

tham gia bán hàng đa cấp th o quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn hoặc bị thu hồi: 

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn (mà không được gia hạn) hoặc bị thu hồi, 

doanh nghiệp có trách nhiệm: 

- Nộp Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tới Cục 

Quản lý cạnh tranh và các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán 

hàng đa cấp hoặc g i qua đường bưu điện;  

- Niêm yết công khai Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại 

trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin 

điện t  của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp của 

doanh nghiệp;  

- Đăng tải Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên một tờ 

báo trung ương trong 03 (ba) số báo liên tiếp. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo 

chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành 

văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông 

báo cho các Sở Công Thương tr n toàn quốc theo một trong các phương thức 

quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này và công bố tr n trang thông tin điện 

t  của Cục Quản lý cạnh tranh.  

c) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành 

văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người 

tham gia bán hàng đa cấp th o quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp 

1. Hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:  

a) Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10 của Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp; 

c) Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu nêu tại khoản 2 Điều 

2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư này; 
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d) Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo 

quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc  ĩnh vực 

kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có). 

2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp 

tại Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động hoặc g i qua đường 

bưu điện. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công 

Thương có trách nhiệm   m  ét tính đ y đủ, hợp lệ của hồ sơ thông báo. 

Trường hợp hồ sơ đã đ y đủ, hợp lệ, Sở Công Thương g i cho doanh 

nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-11 hoặc mẫu 

M-11A (trong trường hợp s a đổi, bổ sung hồ sơ thông báo quy định tại khoản 4 

Điều này) của Phụ lục ban hành k m th o Thông tư này trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đ y đủ, hợp lệ, Sở Công Thương 

thông báo cho doanh nghiệp s a đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn s a đổi, bổ sung 

hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông 

báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa 

cấp không s a đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.  

Sở Công Thương có trách nhiệm g i xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ s a đổi, bổ sung đ y 

đủ, hợp lệ. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi  i n quan đến 

các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại khoản 

1 Điều này, doanh nghiệp có trách nhiệm g i thông báo theo mẫu M-10A của 

Phụ lục ban hành k m th o Thông tư này cùng các tài liệu có nội dung thay đổi 

trực tiếp tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoặc 

g i qua đường bưu điện. Trình tự, thủ tục thông báo về thay đổi nội dung hồ sơ 

thông báo được thực hiện th o quy định tại khoản 3 Điều này.   

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản xác nhận 

tiếp nhận hồ sơ thông báo, Sở Công Thương có trách nhiệm g i bản sao văn bản 

xác nhận đến Cục Quản lý cạnh tranh bằng một trong các cách thức quy định tại 

khoản 4 Điều 3 Thông tư này. 

Điều 11. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo  

1. Hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bao gồm: 
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a) Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo mẫu M-12 của Phụ 

lục ban hành k m th o Thông tư này; 

b) Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đ u tư; 

c) Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào 

tạo, số  ượng người tham gia dự kiến; 

d)  anh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;  

đ)  ản sao Chứng chỉ đào tạo viên trong trường hợp đào tạo người tham 

gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP; 

e) Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo; 

g) Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, doanh nghiệp bổ sung: 

- Danh mục sản phẩm kinh doanh th o phương thức đa cấp của doanh 

nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo; 

- Bản sao văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội 

thảo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gồm một 

hoặc một số giấy tờ sau: giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới 

thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ 

chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm. 

2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo 

trực tiếp tại Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến tổ chức các hoạt động 

đó hoặc g i qua đường bưu điện. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo 

tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, Sở Công Thương có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra tính đ y đủ, hợp lệ của hồ sơ thông báo; 

b) Rà soát, đối chiếu nội dung hồ sơ thông báo bảo đảm sự phù hợp với 

hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác 

nhận. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công 

Thương: 

a) G i cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo th o 

mẫu M-13 của Phụ lục ban hành k m th o Thông tư này trong trường hợp hồ sơ 

đã đ y đủ, hợp lệ và phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã 
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được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận; 

b) Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp s a đổi, bổ sung hồ sơ 

trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đ y đủ, hợp lệ hoặc chưa phù hợp với  

hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác 

nhận. Thời hạn s a đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày  àm việc kể từ ngày 

Sở Công Thương ban hành thông báo.  

Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa 

cấp không s a đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.  

Điều 12. Đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp 

1. Sau khi ký hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp, doanh nghiệp 

có trách nhiệm đào tạo cho người tham gia bán hàng đa cấp theo Chương trình 

đào tạo cơ bản đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận và giao lại cho doanh 

nghiệp th o quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, doanh nghiệp 

có trách nhiệm cấp Chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người 

tham gia theo mẫu M-14 của Phụ lục ban hành k m th o Thông tư này. 

Sau khi cấp Chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham 

gia, doanh nghiệp có trách nhiệm cấp Thẻ thành vi n cho người tham gia theo 

mẫu M-02 của Phụ lục ban hành kèm th o Thông tư này. 

3. Khi có thay đổi liên quan tới Chương trình đào tạo cơ bản, doanh 

nghiệp có trách nhiệm cập nhật cho người tham gia bán hàng đa cấp trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày các thay đổi trong Chương trình đào tạo cơ bản được 

Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận bằng một trong các hình thức sau: 

a) Tổ chức đào tạo bổ sung; 

b) Thông báo tới người tham gia bán hàng đa cấp thông qua trang thông 

tin điện t  của doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, 

văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

Điều 13. Đào tạo dành cho Đào tạo viên 

1. Nội dung của chương trình đào tạo dành cho Đào tạo viên bao gồm các 

kiến thức cơ bản sau: 

a)  uy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp; 

b)  uy định của pháp luật chuy n ngành  i n quan đến hàng hóa kinh 

doanh th o phương thức đa cấp. 

2. Cục Quản lý cạnh tranh căn cứ nhu c u đào tạo thực tế, chỉ định các cơ 
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sở đào tạo Đào tạo vi n bán hàng đa cấp tr n cơ sở đáp ứng các tiêu chí sau:  

- Có chức năng, kinh nghiệm đào tạo phù hợp; 

- Có cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ hoạt động đào tạo. 

3. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo và đạt kết quả kiểm tra theo yêu c u, 

người tham gia khóa đào tạo được các cơ sở đào tạo tại khoản 2 Điều này cấp 

Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp theo mẫu M-

15 của Phụ lục ban hành k m th o Thông tư này. 

4. Trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở đào tạo Đào tạo vi n bán hàng đa cấp 

thực hiện như sau: 

a) Cơ sở đào tạo nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký đào tạo Đào tạo viên bán 

hàng đa cấp tại Cục Quản lý cạnh tranh, nộp trực tiếp hoặc g i qua đường bưu 

điện. Bộ hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo vi n bán hàng đa cấp; 

- Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp thể hiện cơ sở có chức năng đào tạo phù hợp; 

- Hồ sơ năng  ực bao gồm các nội dung: giới thiệu về kinh nghiệm, năng 

lực đào tạo và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo, bộ giáo 

trình đào tạo, danh sách giảng viên (kèm theo lý lịch khoa học được cơ quan chủ 

quản xác nhận và bản sao bằng cấp được chứng thực), số  ượng học viên dự tính 

phù hợp với năng  ực đào tạo của cơ sở, các phương án thực hiện đào tạo và cấp 

Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp. 

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận bộ hồ sơ đ y đủ và hợp lệ, Cục 

Quản lý cạnh tranh tiến hành kiểm tra cơ sở, đánh giá hồ sơ đăng ký dựa trên 

các ti u chí quy định tại khoản 2 Điều này và ban hành Quyết định chỉ định cơ 

sở đào tạo Đào tạo vi n bán hàng đa cấp. Trường hợp từ chối chỉ định, Cục 

Quản lý cạnh tranh thông báo cho cơ sở đào tạo bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Quyết định chỉ định cơ sở đào tạo Đào tạo vi n bán hàng đa cấp có thời 

hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký. 

5. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở đào tạo: 

a) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, cơ sở đào tạo có trách nhiệm g i 

báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo Đào tạo vi n bán hàng đa cấp của năm trước 

đó (bao gồm kết quả đào tạo, kiểm tra và cấp Chứng nhận hoàn thành khóa đào 

tạo kiến thức về bán hàng đa cấp) tới Cục Quản lý cạnh tranh;  

b) Hàng năm, Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, 
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trang thiết bị đào tạo, kiểm tra quy trình, đánh giá việc tuân thủ các quy định về 

đào tạo, kiểm tra và cấp Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán 

hàng đa cấp của cơ sở đào tạo. 

Căn cứ trên kết quả kiểm tra, tùy theo mức độ sai phạm, Cục Quản lý 

cạnh tranh có thể yêu c u cơ sở đào tạo kh c phục sai phạm hoặc tạm đình chỉ 

việc thực hiện Quyết định chỉ định. 

c) Cục Quản lý cạnh tranh thu hồi, đình chỉ Quyết định chỉ định trong các 

trường hợp sau: cơ sở đào tạo bị giải thể; cơ sở đào tạo không còn hoạt động 

trong phạm vi đã được chỉ định; cơ sở đào tạo không kh c phục được sai phạm 

trong thời gian tạm đình chỉ hoặc các sai phạm không thể kh c phục được. 

Điều 14. Chứng chỉ Đào tạo viên  

1. Chứng chỉ Đào tạo vi n được cấp theo mẫu M-16 của Phụ lục ban hành 

k m th o Thông tư này. 

2. Chứng chỉ Đào tạo viên chỉ có hiệu lực trong hoạt động đào tạo của 

doanh nghiệp đề nghị cấp chứng chỉ đó. 

3. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ Đào tạo viên: 

a) Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Đào 

tạo viên trực tiếp tại Cục Quản lý cạnh tranh hoặc g i qua đường bưu điện. Hồ 

sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên; 

- Bản sao được chứng thực hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo 

gi a doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào 

tạo viên;  

-  anh sách người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên, 02 (hai) ảnh 

(kích thước 3x4 cm) của người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên, kèm 

theo bản sao được chứng thực Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về 

bán hàng đa cấp do cơ sở đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này cấp. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đ y đủ, 

hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm cấp Chứng chỉ Đào tạo viên theo 

đề nghị của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và công bố tr n trang thông tin điện 

t  của Cục Quản lý cạnh tranh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đ y đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh 

tranh thông báo cho doanh nghiệp s a đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn s a đổi, bổ 

sung hồ sơ không quá 10 ngày  àm việc kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban 

hành thông báo. 
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4. Thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên: 

a) Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên: 

- Gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên; 

- Đào tạo viên thực hiện hoạt động đào tạo không đúng quy định của pháp 

luật; 

- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng  ao động hoặc hợp 

đồng đào tạo đối với Đào tạo viên. 

b) Trình tự, thủ tục thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên: 

- Trường hợp phát hiện gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Đào 

tạo viên hoặc Đào tạo viên thực hiện hoạt động đào tạo không đúng quy định 

của pháp luật, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành và g i quyết định thu hồi 

Chứng chỉ Đào tạo viên cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được quyết định thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi 

Chứng chỉ Đào tạo viên và trực tiếp nộp tại Cục Quản lý cạnh tranh hoặc g i 

qua đường bưu điện. Chứng chỉ Đào tạo viên chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Cục 

Quản lý cạnh tranh ban hành quyết định thu hồi; 

- Trường hợp chấm dứt hợp đồng  ao động hoặc hợp đồng đào tạo đối với 

Đào tạo viên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thu hồi Chứng chỉ 

Đào tạo viên và trực tiếp nộp tại Cục Quản lý cạnh tranh hoặc g i qua đường 

bưu điện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. 

c) Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm công bố trên trang thông tin 

điện t  của Cục Quản lý cạnh tranh việc thu hồi chứng chỉ Đào tạo viên bán 

hàng đa cấp của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp. 

5. Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ Đào tạo viên: 

a) Trong trường hợp có sự thay đổi của pháp luật liên quan tới các nội dung 

quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này, Cục Quản lý cạnh tranh có trách 

nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp để tổ chức việc đào tạo, 

cập nhật kiến thức cho các Đào tạo viên và cấp lại Chứng chỉ Đào tạo viên; 

b) Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ Đào tạo viên thực hiện theo quy 

định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 15. Báo cáo định kỳ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp 

1. Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 hàng năm doanh nghiệp có 

trách nhiệm nộp báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp 6 tháng 

và một năm tới Cục Quản lý cạnh tranh và Sở Công Thương nơi doanh nghiệp 
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có thông báo hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản và d  liệu điện t . 

2.  áo cáo định kỳ nộp cho Cục Quản lý cạnh tranh bao gồm:  

a) Thông tin về doanh nghiệp: t n, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh 

nghiệp, điện thoại, fax, email; số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp đã được cấp, s a đổi, bổ sung; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại 

diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, tên và số điện thoại của người 

liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp;  

b) Thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp: 

doanh thu bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số 

 ượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh 

tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp; 

c) Số  ượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo với từng Sở Công 

Thương và được các Sở Công Thương  ác nhận có nội dung quy định tại khoản 

1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP; 

d) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính liền trước đối 

với báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng đ u năm. 

3.  áo cáo định kỳ nộp cho Sở Công Thương bao gồm:  

a) Thông tin về doanh nghiệp: t n, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh 

nghiệp, điện thoại, fax, email; số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp đã được cấp, s a đổi, bổ sung; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại 

diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương; t n và số điện 

thoại của người liên hệ tại địa phương; 

b) Thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của 

doanh nghiệp: doanh thu bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh 

đa cấp, số  ượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các 

lợi ích kinh tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp. 

Điều 16. Xác nhận nộp tiền ký quỹ 

1. Văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ bao gồm nh ng nội dung sau: 

a) Thông tin về ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ký quỹ; 

b) Thông tin về doanh nghiệp ký quỹ, bao gồm: t n, địa chỉ, số đăng ký 

doanh nghiệp hoặc số chứng nhận đ u tư, người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

c) Nội dung ký quỹ, bao gồm: số tài khoản ký quỹ, số tiền ký quỹ, thời 

điểm ký quỹ, nguyên t c quản lý tài khoản ký quỹ theo quy định tại Điều 29 
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Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

2. Trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

khác, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có nghĩa vụ thực hiện ký quỹ th o quy định 

tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP và cung cấp văn bản xác nhận 

nộp tiền ký quỹ mới cho Cục Quản lý cạnh tranh. 

Cục Quản lý cạnh tranh ban hành hành văn bản cho phép doanh nghiệp 

bán hàng đa cấp rút khoản tiền ký quỹ trước đó sau khi nhận được văn bản xác 

nhận nộp tiền ký quỹ mới.  

Điều 17. Rút tiền ký quỹ 

1. Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn 

bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh 

nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ trực tiếp tại Cục Quản lý cạnh 

tranh hoặc g i qua đường bưu điện. 

2. Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ theo mẫu M-17 của Phụ lục ban 

hành k m th o Thông tư này; 

b)  anh sách người tham gia bán hàng đa cấp đến thời điểm chấm dứt 

hoạt động bán hàng đa cấp (tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, 

điện thoại, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp đồng, số Thẻ 

thành viên). 

3. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản 

lý cạnh tranh có trách nhiệm kiểm tra tính đ y đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị rút 

tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. 

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đ y đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh 

tranh thông báo bằng văn bản yêu c u doanh nghiệp s a đổi, bổ sung hồ sơ. 

Thời hạn s a đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày  àm việc kể từ ngày Cục 

Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo. 

Trường hợp hồ sơ đã đảm bảo tính đ y đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh 

thông báo công khai tr n trang thông tin điện t  của Cục Quản lý cạnh tranh về việc 

chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp.  

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh đăng tải 

thông tin n u tr n, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền thông báo đến Cục 

Quản lý cạnh tranh về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các 

nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 
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Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp 

g i tới Cục Quản lý cạnh tranh trong thời hạn nêu trên, doanh nghiệp bán hàng 

đa cấp được coi  à đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

16 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

Trường hợp nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp 

trong thời hạn nêu trên, Cục Quản lý cạnh tranh tập hợp các thông báo của 

người tham gia bán hàng đa cấp và đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoàn 

thành nghĩa vụ đối với nh ng người tham gia đó. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ 

đối với người tham gia, doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo tới Cục Quản 

lý cạnh tranh và g i kèm theo xác nhận của người tham gia. 

c) Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ 

cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các 

nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

Điều 18. Sử dụng tiền ký quỹ 

1. Trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán 

hàng đa cấp th o quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP mà 

không thực hiện đ y đủ các nghĩa vụ  i n quan đến hoạt động bán hàng đa cấp 

và có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về 

việc x  lý các tranh chấp gi a doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia 

bán hàng đa cấp  i n quan đến các nghĩa vụ đó, người tham gia bán hàng đa cấp 

có quyền đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh s  dụng khoản tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp để thực hiện các nghĩa vụ theo quyết định, bản án nêu 

tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

2. Trình tự, thủ tục s  dụng tiền ký quỹ: 

a) Người tham gia bán hàng đa cấp nêu tại khoản 1 Điều này nộp trực tiếp 

tại Cục Quản lý cạnh tranh hoặc g i qua đường bưu điện văn bản đề nghị s  

dụng tiền ký quỹ và bản sao được chứng thực các bản án, quyết định nêu tại 

khoản 1 Điều 31 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn bản nêu 

tại điểm a khoản này, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp 

lệ của các văn bản đó. 

Trường hợp các văn bản nêu tại điểm a khoản này không đảm bảo tính 

hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bằng văn bản yêu c u người có đề 

nghị s a đổi, bổ sung. Thời hạn s a đổi, bổ sung không quá 15 ngày làm việc kể 

từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo. 

c) Trường hợp các văn bản nêu tại điểm a khoản này đã đảm bảo tính hợp 
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lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản yêu c u ngân hàng nơi doanh 

nghiệp mở tài khoản ký quỹ trích khoản tiền ký quỹ để thực hiện yêu c u của 

người tham gia bán hàng đa cấp. 

Điều 19. Xử lý khoản tiền đã ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 

110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động bán hàng đa cấp 

1. Doanh nghiệp đã được Sở Công Thương cấp Giấy đăng ký tổ chức bán 

hàng đa cấp được phép rút khoản tiền đã ký quỹ trong các trường hợp sau: 

a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; 

b) Doanh nghiệp đã được Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động bán hàng đa cấp th o quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

2. Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ trong trường hợp quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này: 

a) Khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa 

cấp có trách nhiệm: 

- Nộp thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tới Sở 

Công Thương hoặc g i qua đường bưu điện; 

- Niêm yết công khai Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại 

trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin 

điện t  của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp của 

doanh nghiệp;  

- Đăng tải Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên một tờ 

báo trung ương trong 03 (ba) số báo liên tiếp. 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nộp thông báo chấm dứt hoạt động bán 

hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa 

vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp th o quy định của pháp luật. 

b) Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hoạt động bán 

hàng đa cấp, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ trực tiếp tại 

Sở Công Thương hoặc g i qua đường bưu điện; 

c) Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ bao gồm: 

- Đơn đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ theo mẫu M-17 của Phụ lục ban 

hành k m th o Thông tư này; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được Sở 

Công Thương cấp; 
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-  anh sách người tham gia bán hàng đa cấp đến thời điểm chấm dứt hoạt 

động bán hàng đa cấp (tên, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại, 

số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp đồng, số Thẻ thành viên); 

- 03 (ba) số báo liên tiếp của một tờ báo trung ương mà doanh nghiệp đã 

đăng tải Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. 

d) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công 

Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đ y đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị rút tiền ký 

quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. 

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đ y đủ, hợp lệ, Sở Công Thương 

thông báo bằng văn bản yêu c u doanh nghiệp s a đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn 

s a đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương 

ban hành thông báo. 

Trường hợp hồ sơ đã đảm bảo tính đ y đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông 

báo công khai tr n trang thông tin điện t  của Sở Công Thương (hoặc của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền 

ký quỹ của doanh nghiệp.  

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Sở Công Thương đăng tải thông tin nêu 

tr n, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền thông báo đến Sở Công Thương về 

việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các nghĩa vụ th o quy định 

của pháp luật. 

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp 

g i tới Sở Công Thương trong thời hạn nêu trên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp 

được coi  à đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp 

th o quy định của pháp luật. 

Trường hợp nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp 

trong thời hạn nêu trên, Sở Công Thương tập hợp các thông báo của người tham 

gia bán hàng đa cấp và đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoàn thành nghĩa 

vụ đối với nh ng người tham gia đó. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ đối với người 

tham gia, doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo tới Sở Công Thương và g i 

kèm theo xác nhận của người tham gia. 

đ) Sở Công Thương ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho 

doanh nghiệp bán hàng đa cấp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ 

đối với người tham gia bán hàng đa cấp th o quy định của pháp luật. 

3. Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ trong trường hợp quy định tại điểm b 
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khoản 1 Điều này: 

a) Sau khi được Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động bán hàng đa cấp th o quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, doanh 

nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị rút khoản tiền ký quỹ trực tiếp tới Sở Công 

Thương hoặc g i qua đường bưu điện;  

b) Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ bao gồm: 

- Đơn đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ theo mẫu M-17 của Phụ lục ban 

hành k m th o Thông tư này; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được Sở 

Công Thương cấp; 

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng 

đa cấp được Cục Quản lý cạnh tranh cấp. 

c) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công 

Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đ y đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị rút tiền ký 

quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. 

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đ y đủ, hợp lệ, Sở Công Thương 

thông báo bằng văn bản yêu c u doanh nghiệp s a đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn 

s a đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương 

ban hành thông báo. 

Sở Công Thương ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đ y đủ, hợp lệ. 

Điều 20. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Quản lý cạnh tranh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 

nhiệm: 

a) Thực hiện các quy định tại Thông tư này; 

b) Hướng dẫn, phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và các cơ quan có thẩm quyền khác thực hiện các quy định tại 

Thông tư này. 

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 

nhiệm: 

a) Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Thông tư này; 
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b) Phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh và các cơ quan có thẩm quyền 

khác thực hiện các quy định tại Thông tư này. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014.  

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 

năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về hướng dẫn một số nội dung quy 

định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính 

phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Thông tư số 35/2011/TT-BCT 

ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương s a đổi, bổ sung 

một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 

08 tháng 11 năm 2005 về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 

110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động bán hàng đa cấp. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng m c, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan phản ánh trực tiếp về Cục Quản lý cạnh tranh để xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang  ộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Ban Kinh tế Trung ương; 

- Văn phòng  uốc hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Trung ương và các  an của Đảng; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Công báo, Website Chính phủ; 

- Website Bộ Công Thương; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đ u tư, Công Thương; 

- Các Ban quản lý các KKT, KCN, KCX; 

- Bộ Công Thương:  ộ trưởng; các Thứ trưởng; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT,  LCT (15). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Quốc Khánh 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC MẪU VĂN BẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT 

của trưởng Bộ Công Thương ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp) 

 

Mẫu M-01:  Đơn đề nghị cấp  iấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng 

đa cấp 

Mẫu M-02:  Thẻ thành vi n mạng  ưới bán hàng đa cấp 

Mẫu M-03:   iấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

Mẫu M-04:  Đơn đề nghị s a đổi, bổ sung  iấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động bán hàng đa cấp 

Mẫu M-05:  Đơn đề nghị cấp  ại  iấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp 

Mẫu M-06:  Đơn đề nghị gia hạn  iấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp 

Mẫu M-07:  Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp 

Mẫu M-08:  Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp 

Mẫu M-09:  Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp 

Mẫu M-10:  Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp 

Mẫu M-10A:  Thông báo s a đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng 

đa cấp 

Mẫu M-11:  Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp 

Mẫu M-11A:  Xác nhận tiếp nhận thông báo s a đổi, bổ sung hồ sơ thông báo 

hoạt động bán hàng đa cấp 

Mẫu M-12:  Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 

Mẫu M-13:  Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, 

đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp 

Mẫu M-14:  Chứng chỉ đào tạo cơ bản cấp cho người tham gia bán hàng đa 

cấp 

Mẫu M-15:  Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa 

cấp 

Mẫu M-16:  Chứng chỉ Đào tạo vi n 

Mẫu M-17:  Đơn đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ  
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Mẫu M-01 

TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......, ngày ....... tháng ....... năm....... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

Kính g i: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương 
 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................    

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): .........................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số: ...................  

Do:................................................................... ........................................................  

Cấp l n đ u ngày:........../............/........................................................................... . 

L n thay đổi g n nhất:  ............................................................................................  

Địa chỉ của trụ sở chính:..........................................................................................  

Điện thoại:...............................................Fax: .........................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Các địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính: ..................................................................................................................  

2. Họ t n người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng ch  in hoa)  

 .................................................................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:........./........./ ..........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

Đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp tr n cơ sở bộ hồ sơ k m th o. 

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của bộ hồ sơ k m th o./.       

          

 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 (Ký t n và đóng dấu)
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Mẫu M-02 

THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÊN DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP 

Địa chỉ trụ sở chính : …………………….….. 

Điện thoại:…………………… 

 

THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI 

BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thẻ: …………..…….. 

Ngày cấp: ……………………. 

 

     Cấp cho: Ông/ à …………………………… . 

     Số CMND/Hộ chiếu: … cấp ngày … tại … 

      

 (Đại diện doanh nghiệp  

 ký và đóng dấu) 

 

 

 

Ảnh 3x4cm   

(Có dấu giáp lai) 
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2. Mặt sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH  

ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG THẺ 

 

1. Người s  dụng thẻ thành viên mạng  ưới 

bán hàng đa cấp phải xuất trình thẻ trước khi 

thực hiện giới thiệu hàng hoá hoặc tiếp thị 

bán hàng. 

2. Người s  dụng thẻ có trách nhiệm thực 

hiện bán hàng đa cấp đúng mặt hàng đã quy 

định và tuân thủ Quy t c hoạt động, Chương 

trình trả thưởng của doanh nghiệp bán hàng 

đa cấp. 

3. Người s  dụng thẻ có trách nhiệm cung cấp 

bằng văn bản tới người mua hàng các thông 

tin của doanh nghiệp bán hàng đa cấp về loại, 

chất  ượng, giá cả, công dụng, cách thức s  

dụng của hàng hoá. 

4. Người s  dụng thẻ không được yêu c u 

người có ý định tham gia bán hàng đa cấp 

mua một  ượng hàng nhất định hoặc nộp bất 

kỳ một khoản tiền nào. 

5. Người s  dụng thẻ không được cho người 

khác thu , mượn thẻ này. 
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Mẫu M-03 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 
 

Mặt 1: 
 

BỘ CÔN  THƯƠN  

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 
Số:........................... 

Cấp l n đ u ngày ........ tháng ........ năm ……... 

Gia hạn l n thứ ..... ngày .... tháng..... năm........ 

 
 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số: ...................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Hàng hóa kinh doanh th o phương thức đa cấp: Phụ lục kèm theo. 

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực tới ngày…. 

tháng …. năm…. 

 LÃNH ĐẠO CỤC 

(Ký t n và đóng dấu) 
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Mặt 2: 

 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

Lần sửa đổi, 

bổ sung 
Ngày cấp  Nội dung  

Xác nhận của  

Cục QLCT 
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Phụ lục 1: 

HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP 

Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 

........................ 

 

1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng ch  in hoa) .................................  

Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................  

Tên mặt hàng viết t t: ..............................................................................................  

Xuất xứ hàng hoá: ...................................................................................................  

Chủng loại hàng hóa: ...............................................................................................  

Quy cách đóng gói: .................................................................................................  

Giá bán lẻ cho khách hàng: .....................................................................................  

 iá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp: ........................................................  

Giá trị điểm quy đổi: ...............................................................................................  

 

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng ch  in hoa) .................................  

Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................  

Tên mặt hàng viết t t: ..............................................................................................  

Xuất xứ hàng hoá: ...................................................................................................  

Chủng loại hàng hóa: ...............................................................................................  

 uy cách đóng gói: .................................................................................................  

Giá bán lẻ cho khách hàng: .....................................................................................  

 iá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp: ........................................................  

Giá trị điểm quy đổi: ............................................................................................... 
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Mẫu M-04 
TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

Kính g i: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương 

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: .....................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp với các nội dung sau: 

 

I. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

II. Lý do sửa đổi, bổ sung 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

III. Văn bản, tài liệu kèm theo 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo. 

                                                       

         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

     (Ký t n và đóng dấu) 

 



 

31 

 

Mẫu M-05 
TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

Kính g i: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương 

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: .....................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

cho doanh nghiệp vì lý do: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Văn bản, tài liệu kèm theo:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo. 

                                                       

         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

     (Ký t n và đóng dấu) 
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Mẫu M-06 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

Kính g i: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương 

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: .....................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

cho doanh nghiệp vì lý do: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Văn bản, tài liệu kèm theo:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo. 

                                                       

         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

     (Ký t n và đóng dấu) 
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Mẫu M-07 
TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 
 

Kính g i:  .................................................................................................................  

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: .....................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp như sau: 

1. Phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: ................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Thời gian b t đ u tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: .................................  

3. Thời gian kết thúc: ..............................................................................................  

4. Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: ....................................................  
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 .................................................................................................................................  

5. Người liên hệ trong thời gian tạm ngừng hoạt động: ..........................................  

Điện thoại: ........................ Fax: ............................ Email: .......................................  

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 

thực của nội dung thông báo này. 

 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu M-08 

TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

THÔNG BÁO TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 
 

Kính g i:  .................................................................................................................  

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: .....................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm 

ngừng như sau: 

1. Thời gian b t đ u hoạt động bán hàng đa cấp:....................................................  

2. Phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp: ...................................................................  

 .................................................................................................................................  
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3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: 

Người liên hệ: ..........................................................................................................  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………….Fa :  .....................................................  

Email:  .....................................................................................................................  

4. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng 

đa cấp: 

Người liên hệ: ..........................................................................................................  

Địa chỉ: ....................................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………….Fa :  .....................................................  

Email:  .....................................................................................................................   

 

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 

thực của nội dung thông báo này. 

 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu M-09 

TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 
 

Kính g i:  .................................................................................................................  

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: .....................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau: 

1. Lý do chấm dứt hoạt động: .................................................................................  

2. Thời gian b t đ u chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ...................................  

3. Văn bản kèm theo: ...............................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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4. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: 

Người liên hệ: ..........................................................................................................  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………….Fa :  .....................................................  

Email:  .....................................................................................................................  

5. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng 

đa cấp: 

Người liên hệ: ..........................................................................................................  

Địa chỉ: ....................................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………….Fa :  .....................................................  

Email:  .....................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo. 

 

 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu M-10 

TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 
 

Kính g i:  .................................................................................................................  

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh/thành 

phố…………. như sau: 

1. Thời gian dự kiến b t đ u hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: ..............  

2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ..........................  

Điện thoại:  ............................. Fax:  .............................. Email:  ..............................  

3. Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:.......................................  

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: ......................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Văn bản, tài liệu kèm theo: .................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo. 

 

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu M-10A 

TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 
 

Kính g i:  .................................................................................................................  

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ..............................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Căn cứ Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp/Xác 

nhận tiếp nhận thông báo s a đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp 

số……..… của ………………… ngày …. tháng …. năm ….. 

Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố…………. như sau: 

I. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

II. Lý do sửa đổi, bổ sung 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

III. Văn bản, tài liệu kèm theo 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo. 

 

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu M-11 

UBND TỈNH…. 

SỞ CÔNG THƯƠNG... 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN  

HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

Kính g i:  .................................................................................................................  

 

 Căn cứ: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp ngày … tháng … năm …  

của Công ty…………….…………….. 

 Sở Công Thương…….   ác nhận Công ty ........... đã thông báo tổ chức 

hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh……….. với nội dung như sau: 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ..............................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  
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4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: Phụ lục kèm theo. 

5. Thời gian b t đ u hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: ...........................  

6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ..........................  

Số điện thoại:  ..........................................................................................................  

Số fax:  .....................................................................................................................   

Email:  .....................................................................................................................  

7. Người liên hệ tại địa phương:…………………………… Điện thoại: ..............  

 

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh 

nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương.................................... 

 

 Đại diện Sở Công Thương 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu M-11A 

UBND TỈNH…. 

SỞ CÔNG THƯƠNG... 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

Kính g i:  .................................................................................................................  

 

 Căn cứ: Thông báo s a đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp 

ngày … tháng … năm …  của Công ty…………….…………….. 

 Sở Công Thương…………….   ác nhận hồ sơ hoạt động bán hàng đa 

cấp tại tỉnh……….. của Công ty …………. như sau: 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: Phụ lục kèm theo. 
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5. Thời gian b t đ u hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: ...........................  

6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ..........................  

Số điện thoại:  ..........................................................................................................  

Số fax:  .....................................................................................................................   

Email:  .....................................................................................................................  

7. Người liên hệ tại địa phương:…………………………… Điện thoại: ..............  

 

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh 

nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương.................................... 

 

 Đại diện Sở Công Thương 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu M-12 

TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO  

VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

Kính g i:  .................................................................................................................  

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ..............................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành 

phố................................... với nội dung như sau: 

1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: ..........................................................................  

2. Thời gian:  ...........................................................................................................  

3. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương:  ...............................  
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4. Nội dung:  ............................................................................................................  

5. Văn bản, tài liệu kèm theo: .................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

6. Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:.......................................   

 Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo. 

 

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu M-13 

UBND TỈNH…. 

SỞ CÔNG THƯƠNG... 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO,  

ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

Kính g i:  .................................................................................................................  

  

 Căn cứ: ......................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 Sở Công Thương…….   ác nhận Công ty…… đã đăng ký tổ chức hội 

nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh……….. với nội dung như sau: 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ..............................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  
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Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

4. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: ...........................................................................  

5. Thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo: ....................................................  

6. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương: ................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

7. Nội dung hội nghị, hội thảo, đào tạo: ..................................................................  

 .................................................................................................................................  

Đối với các nghĩa vụ khác  i n quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo, 

đào tạo, doanh nghiệp thực hiện th o quy định của văn bản quy phạm pháp luật 

chuyên ngành. 

 

 Đại diện Sở Công Thương 

 (Ký tên và đóng dấu) 

 

(Đối với các nội dung từ (4) đến (7) ở trên, Sở Công Thương có thể lập Phụ lục 

kèm theo trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo tổ chức 

nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo) 
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Mẫu M-14 

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO CẤP CHO NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG  

ĐA CẤP 

 
 

Tên doanh nghiệp 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHỨNG CHỈ 

ĐÀO TẠO CƠ BẢN VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

 

 

 

Ảnh của người 

tham gia  HĐC 

(cỡ 3 4) 

Đóng dấu giáp lai 

Ông/bà:………………….....… ………………………. 

Ngày tháng năm sinh: …………………. ………........ 

CMTND/Hộ chiếu số: ……………………………….. 

Cấp ngày:…………………… tại……………………. 

Hộ khẩu thường trú:…………………………………. 

Đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản về bán hàng đa  

cấp tại: (doanh nghiệp) ................................................ 

Từ ngày ..........................đến ngày ............................... 

 

 

Số: ………………… 

Ngày cấp:…………. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký t n và đóng dấu) 
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Mẫu M-15 

MẪU CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC 

VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Số:........................ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

C H Ứ N G N H Ậ N  

H O À N  T H À N H K HÓ A Đ À O  T Ạ O   

K I Ế N  T H Ứ C  V Ề  B Á N  H À N G Đ A  C Ấ P  

 

Họ và tên:............................................................ 

Ngày sinh:............................................................ 

CMTND/Hộ chiếu số:......................................... 

Cấp ngày:.........................tại............................... 

Hộ khẩu thường trú:............................................ 

Đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa 

cấp từ ngày …….  đến ngày……. 

 

............, ngày......tháng.......năm...... 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 

3 x 4 

Đóng dấu 

giáp lai 
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Mẫu M-16 

MẪU CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VIÊN 

 

 BỘ CÔN  THƯƠN  
 CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Số:........................ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

C H Ứ N G C H Ỉ   

Đ À O  T Ạ O  V I Ê N  B Á N  H À N G Đ A  C Ấ P  

 

Họ và tên:............................................................ 

Ngày sinh:........................................................... 

CMTND/Hộ chiếu số:......................................... 

Cấp ngày:.........................tại............................... 

Hộ khẩu thường trú:............................................ 

Công ty:............................................................... 

 

............, ngày......tháng.......năm...... 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Ảnh 

3 x 4 

Đóng dấu 

giáp lai 
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Mẫu M-17 

TÊN DOANH NGHIỆP 

             Số: ..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ......, ngày ....... tháng ....... năm....... 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA SỐ TIỀN KÝ QUỸ 

Kính gửi:  ................................................................................................................  
 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng ch  in hoa): ...........................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................  

Tên doanh nghiệp viết t t (nếu có): ........................................................................ . 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đ u tư số:: ..................  

Do:............................................................... ............................................................  

Cấp l n đ u ngày:............./............./.. .....................................................................  

L n thay đổi g n nhất: .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................  

Điện thoại:....................................................Fax: ....................................................  

Email (nếu có): ........................................................................................................  

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: .....................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 

Họ tên (ghi bằng ch  in hoa):..................................................................................  

Quốc tịch: ................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................  

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/ ........  

Chức vụ: ..................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký  ưu trú): .................................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................  

Do: ........................................................ Cấp l n đ u ngày:........../............/ ............  

Cấp s a đổi, bổ sung l n ……. ngày  .....................................................................  

Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ của Công ty tại ngân hàng... 

1. Lý do ....................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

2. Văn bản, tài liệu kèm theo: .................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:...........................................   

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đ y đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.  

 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 (Ký tên và đóng dấu) 
 

 

 


