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1. ĐỊNH NGHĨA VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

(KHOẢN 8 ĐIỀU 3)

• Bổ sung định nghĩa: “Hội nghị, hội thảo, đào tạo là hoạt động có

nhiều người tham gia có nội dung liên quan đến hoạt động bán

hàng đa cấp”.



Kiến nghị điều chỉnh định nghĩa về hội nghị, hội thảo bán hàng
đa cấp, trong đó quy định rõ về:

• Chủ thể tổ chức: Doanh nghiệp và nhà phân phối

• Số lượng người tham dự: từ 30 nhà phân phối hoặc từ 50
người trở lên

• Nội dung: thế nào là có liên quan tới BHĐC

Giải pháp để làm rõ nội dung của định nghĩa

ĐỀ XUẤT
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Đề xuất điều chỉnh quy định tại Khoản 8 Điều 3

“Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp là các sự kiện được tổ

chức bởi doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoặc người tham gia bán

hàng đa cấp, có sự tham dự của từ 50 người trở lên hoặc có sự tham

dự của từ 30 người tham gia bán hàng đa cấp trở lên, có nội dung về

cơ hội kinh doanh, sản phẩm và hoạt động của doanh nghiệp bán

hàng đa cấp”.



Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 yêu cầu doanh nghiệp phải

cung cấp “nội dung chi tiết của hội thảo” gây ra khó khăn trong hoạt

động thông báo tổ chức hội thảo của doanh nghiệp và việc tiếp nhận

hồ sơ thông báo tổ chức hội thảo của cơ quan quản lý nhà nước vì

có nhiều sự kiện như tiệc sinh nhật, cuộc họp nội bộ của công ty thì

không thể có “nội dung chi tiết” nên Công ty không có đủ thành

phần hồ sơ và danh sách Báo cáo viên để nộp đến Sở Công Thương

nên không thể tổ chức được sự kiện.

2. QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

(ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 27)



Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Ban soạn thảo nghiên cứu điều
chỉnh quy định phù hợp với hoạt động thực tiễn của doanh
nghiệp bằng cách chỉ bắt buộc doanh nghiệp cung cấp “Nội
dung chi tiết và Danh sách Báo cáo viên” đối với các hội
thảo có thể cung cấp được nội dung chi tiết và danh sách
Báo cáo viên trước khi tổ chức.

ĐỀ XUẤT

Giải pháp cho quy định về Thành phần hồ sơ
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Sửa đổi các điểm b, c, d khoản 1 Điều 27 như sau

Kiến nghị điều chỉnh quy định không bắt buộc doanh nghiệp phải cung cấp “nội
dung chi tiết của hội nghị, hội thảo” và Danh sách Báo cáo viên.

Đề xuất sửa đổi điểm b, c, d khoản 1 Điều 27 như sau:

“b. Các nội dung chi tiết, tài liệu trình bày tại hội thảo (nếu có), số lượng người
tham gia dự kiến

c. Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo hợp đồng
thuê khoán của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm,
nội dung báo cáo của báo cáo viên (trong trường hợp có báo cáo viên).

d. 01 bản chính hoặc bản sao chứng thực văn bản ủy quyền trong trường hợp
doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện đào tạo hoặc tổ
chức hội nghị, hội thảo”



Nghị định 40 Quy định chỉ Doanh nghiệp BHĐC mới được tổ chức

Hội nghị hội thảo. Trường hợp NPP tổ chức thì Doanh nghiệp phải

ủy quyền nên doanh nghiệp không chỉ chịu trách nhiệm liên đới

trong việc giám sát mà phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với

hoạt động này của NPP. Việc NPP vi phạm quy đinh khoản 2 điều

5 sẽ dẫn tới việc doanh nghiệp có thể bị rút phép. Mặt khác, NPP

là đối tác độc lập của doanh nghiệp, không phải nhân viên nên họ

hoàn toàn có quyền tự tổ chức các hội nghị hội thảo của mình mà

không cần Công ty ủy quyền.

3. VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ PHÂN PHỐI



Đề xuất xem xét:

• Cho phép NPP được tự mình tổ chức hội nghị hội
thảo và phải chịu trách nhiệm về các hội nghị, hội
thảo này.

• Song song với các cơ chế giám sát của cơ quan quản
lý, doanh nghiệp sẽ luôn chịu trách nhiệm giám sát
và đảm bảo tuân thủ của nhà phân phối theo quy
định tại Khoản 5 Điều 40.

ĐỀ XUẤT

Giải pháp cho việc Quy định về trách nhiệm của NPP
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Đề xuất

• Đề xuất bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5: ““cấm người tham
gia bán hàng đa cấp tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh
doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được doanh nghiệp bán
hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản.”

• Bổ sung Điều 26, Điều 27 về trách nhiệm thông báo tổ chức hội
nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của người tham gia
bán hàng đa cấp như đề xuất bên dưới.
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1. Điều chỉnh quy định tại Khoản 3 Điều 19:

“Doanh nghiệp có người tham gia bán hàng đa cấp cư trú (thường trú

hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), hoặc

thực hiện hoạt động tiếp thị, bán hàng theo phương thức đa cấp, tổ

chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương”.
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2. Điều chỉnh quy định tại Điều 26, bổ sung trường hợp thông báo tổ chức hội

nghị, hội thảo, đào tạo của người tham gia bán hàng đa cấp:

“Điều 26. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp chỉ được

phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã được cấp xác nhận

đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

2. Trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp có sự tham dự

của từ 50 người trở lên hoặc có sự tham dự của từ 30 người tham gia bán

hàng đa cấp trở lên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán

hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương trước khi thực hiện.
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2. Điều chỉnh quy định tại Điều 26, bổ sung trường hợp thông báo tổ chức hội

nghị, hội thảo, đào tạo của người tham gia bán hàng đa cấp:

“Điều 26. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

3. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp có trách

nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện trách

nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng

đa cấp của doanh nghiệp do mình tổ chức, đảm bảo tuân thủ quy định của

pháp luật.”

d) 01 bản chính hoặc bản sao chứng thực văn bản ủy quyền trong trường hợp 
doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện đào tạo hoặc 
tổ chức hội nghị, hội thảo.
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3. Điều chỉnh quy định tại Điều 27:

“Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

về bán hàng đa cấp

1. Hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp bao

gồm:

a) Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo Mẫu số 12 tại Phụ lục

ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các nội dung chi tiết, tài liệu trình bày tại hội thảo (nếu có), số lượng người

tham gia dự kiến;

c) Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo hợp đồng

thuê khoán của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách

nhiệm, nội dung báo cáo của báo cáo viên (trong trường hợp có báo cáo

viên).
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3. Điều chỉnh quy định tại Điều 27:

“Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo,

đào tạo về bán hàng đa cấp

2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp

có thể thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo

về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo nhưng

không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ thông báo.

3. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp

nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán

hàng đa cấp tới Sở Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường

bưu điện) ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện.
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3. Điều chỉnh quy định tại Điều 27:

“Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo,

đào tạo về bán hàng đa cấp

4. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương thông báo

bằng văn bản để doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp

sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung là 10 ngày làm việc kể

từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.

5. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp

được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nếu trong thời hạn

07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông

báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
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3. Điều chỉnh quy định tại Điều 27:

“Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo,

đào tạo về bán hàng đa cấp

6. Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị,

hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp

có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương ít

nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện.

7. Trường hợp đã thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo với Sở

Công Thương nhưng không thực hiện, doanh nghiệp, người tham

gia bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc

thư điện tử tới Sở Công Thương trước ngày dự kiến tổ chức trong

hồ sơ thông báo.”


