
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 07 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 kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

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

doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu 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. Danh 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 những người nêu tại khoản 7 Điều 7 

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

5. 02 (hai) bộ tài liệu liên 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 nêu rõ 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) Quy tắc hoạt động. 

6. Các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo 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 theo phương 

thức đa cấp; 

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

định của pháp luật liên quan; 

c) Tài liệu liên quan đến công dụng, cách thức sử dụng, chính sách bảo 

hành, trả lại, mua lại 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 lĩnh vực 

kinh doanh có điều kiện. 

8. Bản chính văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ theo 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 lưu trên đĩa CD-ROM hoặc 

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

hoặc gửi 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 đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp 

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

nghiệp sửa 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 

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

sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu thì Cục Quản lý cạnh tranh trả lại hồ sơ. 

2. Thẩm định hồ sơ 

a) Sau khi nhận hồ sơ đầy 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 liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo 

phương thức đa cấp, tài liệu liên 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 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 đầy 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 cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa 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 sửa 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 

trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh và gửi 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) Gửi qua bưu điện; 

b) Fax; 

c) Thư điện tử. 

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

đa cấp 

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

hàng đa cấp bao gồm: 

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

hàng đa cấp theo mẫu M-04 của Phụ lục ban hành kèm theo 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 những nội 

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

2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp thực hiện theo 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 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 kèm theo Thông tư này đến Cục Quản lý cạnh tranh. Đơn đề nghị có thể 

được nộp trực tiếp hoặc gửi 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 kèm theo 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 lần sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp gần nhất; 



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

định của pháp luật trong 05 (năm) năm kể từ thời điểm được cấp Giấy 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 theo 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 

vụ nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tại Cục 

Quản lý cạnh tranh hoặc gửi 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 trên toàn quốc theo một 

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

trên trang thông tin điện tử 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 kèm theo 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 hữu hạn hai thành viên 

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

viên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, 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 gửi 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 tử 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 trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 4 

Điều 3 Thông tư này và công bố trên trang thông tin điện tử 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 kèm theo Thông tư này tới Cục Quản lý cạnh tranh. Văn bản thông báo 

được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

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 trên toàn quốc 

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

công bố trên trang thông tin điện tử 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 kèm theo 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 hữu hạn hai thành viên trở 

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

của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, 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 gửi qua đường bưu điện, đồng thời, 

gửi 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 gửi 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 tử 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 trên toàn quốc theo một trong các phương thức 

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

tử của Cục Quản lý cạnh tranh; 

- 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 theo 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 gửi 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 tử 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 trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định 

tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này và công bố trên trang thông tin điện tử 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 theo 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; 

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 lĩnh 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 gửi 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 xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thông báo. 

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương gửi cho doanh 

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

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

Điều này) của Phụ lục ban hành kèm theo 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 đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương 

thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa 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 sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên. 

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

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung đầy 

đủ, hợp lệ. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên 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 gửi thông báo theo mẫu M-10A của 

Phụ lục ban hành kèm theo 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 

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

thông báo được thực hiện theo 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 gửi 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: 

a) Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo mẫu M-12 của Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư này; 



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

Giấy chứng nhận đầu tư; 

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

số lượng người tham gia dự kiến; 

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

đ) Bản 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 theo 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 gửi 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 đầy 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) Gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo 

mẫu M-13 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp hồ sơ 

đã đầy đủ, hợp lệ và phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã 

được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận; 

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

trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy 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 sửa 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 sửa 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 theo 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 kèm theo 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 viên cho người tham gia theo 

mẫu M-02 của Phụ lục ban hành kèm theo 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 tử 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) Quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp; 

b) Quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến hàng hóa kinh 

doanh theo phương thức đa cấp. 

2. Cục Quản lý cạnh tranh căn cứ nhu cầu đào tạo thực tế, chỉ định các cơ 

sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp trên 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 cầu, 

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 kèm theo Thông tư này. 

4. Trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở đào tạo Đào tạo viên 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 gửi qua đường bưu 

điện. Bộ hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên 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 lực 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 lượng học viên dự tính 

phù hợp với năng lực 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 đầy đủ và hợp lệ, Cục 

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

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

sở đào tạo Đào tạo viên 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 viên 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 gửi báo 

cáo tổng kết hoạt động đào tạo Đào tạo viên 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, 

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 cầu cơ sở đào tạo khắc 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 khắc phục được sai phạm 

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

Điều 14. Chứng chỉ Đào tạo viên 

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

kèm theo 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 gửi 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 giữa 

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

viên; 

- Danh 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 đầy 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 trên trang thông tin điện 

tử của Cục Quản lý cạnh tranh. 

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

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

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

hành thông báo. 

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 lao 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 gửi 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 gửi 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 lao 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 gửi 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 

tử 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 

có thông báo hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản và dữ liệu điện tử. 

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

a) Thông tin về doanh nghiệp: tên, 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, sửa 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 

lượng 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 lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo với từng Sở Công 

Thương và được các Sở Công Thương xác 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 đầu năm. 

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

a) Thông tin về doanh nghiệp: tên, 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, sửa đổi, bổ sung; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại 

diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương; tên 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 lượng 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 những 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: tên, địa chỉ, số đăng ký 

doanh nghiệp hoặc số chứng nhận đầu 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 tắc quản lý tài khoản ký quỹ theo quy định tại Điều 29 

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 theo 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 gửi 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 

kèm theo Thông tư này; 

b) Danh 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 đầy 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 đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh 

tranh thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Cục 

Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo. 



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

thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 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 nêu trên, 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. 

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

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

đa cấp được coi là 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 những 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 gửi 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 theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP mà 

không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên 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 xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia 

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

có quyền đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh sử 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 sử 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 gửi qua đường bưu điện văn bản đề nghị sử 

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 cầu người có đề nghị 



sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa 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 

lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng nơi doanh 

nghiệp mở tài khoản ký quỹ trích khoản tiền ký quỹ để thực hiện yêu cầu 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 theo 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 gửi 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 tử 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 theo 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 gửi 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 

kèm theo Thông tư này; 

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

Công Thương cấp; 



- Danh 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 đầy 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 đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương 

thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn 

sửa 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 đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông 

báo công khai trên trang thông tin điện tử 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 

trên, 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 theo quy 

định của pháp luật. 

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

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

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

theo 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 những 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 gửi 

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 theo quy định của pháp luật. 

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

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 theo 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 gửi 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 

kèm theo 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 đầy 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 đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương 

thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn 

sửa 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 đầy 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; 

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 sửa 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 mắc, 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./. 
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