
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KT Lạng Sơn, ngày          tháng 11 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động kinh 

doanh theo phương thức đa cấp 

 

            

          Kính gửi: Bộ Công Thương. 

Thực hiện Công văn số 8839/BCT-CT ngày 18/11/2020 của Bộ Công 

Thương về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý 

kiến như sau 

1. Cơ bản nhất trí với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ Công Thương 

soạn thảo. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét một số ý kiến đối dự thảo Nghị định 

như sau: 

a) Tại khoản 1 sửa đổi Điều 1: nhất trí bổ sung theo phương án 1 để phù 

hợp với thông lệ quốc tế.  

b) Tại khoản 2 sửa đổi Điều 6: đề nghị xem xét quy định về việc không 

xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh 

nghiệp đã có hoạt động bán hàng đa cấp trước khi được cấp Giấy chứng nhận. 

Lý do: khi quy định như vậy có khả năng giới hạn sự phát triển của doanh 

nghiệp cũng như hoạt động bán hàng đa cấp tại thị trường Việt Nam.  

Cụ thể: Trên thực tế nếu phát hiện doanh nghiệp có hoạt động bán hàng 

đa cấp nhưng không đăng ký thì doanh nghiệp đó sẽ bị phạt và muốn tiếp tục 

kinh doanh theo phương thức này thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký để 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và khi được cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường; các 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp sẽ được quản 

lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu quy định cứng nhắc doanh 

nghiệp không được xem xét cấp giấy chứng nhận thì bắt buộc doanh nghiệp phải 

dừng hoạt động kinh doanh theo phương thức này và vô hình chung có khả năng 

sẽ tạo tình huống doanh nghiệp hoạt động chui và khó khăn cho lực lượng chức 

năng trong quá trình quản lý hoạt động của doanh nghiệp. 
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c) Tại khoản 3 bổ sung điểm h khoản 1 Điều 7: đề nghị xem xét quy định 

bắt buộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có hoạt động đa cấp 

trong một khoảng thời gian nhất định tại một quốc gia khác. Đây cũng là một 

quy định giới hạn sự phát triển của doanh nghiệp, giới hạn nguồn vốn đầu tư từ 

nước ngoài vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp trong nước. Đối với nhóm 

doanh nghiệp này chỉ nên quy định thời hạn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 

và trong thời hạn đó không bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại tại Việt Nam.  

d) Tại khoản 5 sửa đổi khoản 2 Điều 20: nhất trí theo phương án 1.  

đ) Tại khoản 7 sửa đổi khoản 2 Điều 26: đề nghị xem xét, không quy định 

số người tham dự hội thảo từ 50 người trở lên mới thông báo tới Sở Công 

Thương, như vậy rất khó khăn trong công tác quản lý; hội thảo chỉ cần từ 5 - 10 

người thì sức lan tỏa tính theo cấp số nhân sẽ trở thành rất lớn. Do vậy, các buổi 

hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đa cấp đều cần 

phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo phục vụ hiệu quả công 

tác quản lý đối với hoạt động này của doanh nghiệp.  

e) Khoản 3 Điều 27 sửa đổi tại Khoản 8 của dự thảo Nghị định: đề nghị 

xem xét sửa đổi, bổ sung thêm hình thức nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, 

hội thảo đào tạo về bán hàng đa cấp qua thư điện tử, fax,… để tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như thuận tiện cho các lực lượng chức năng 

trong công tác quản lý, tiếp nhận thông tin.  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Công Thương xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương;  

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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