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Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh  
                        bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

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 chính thức có hiệu lực từ ngày 

02 tháng 5 năm 2018, thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 

của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, tại Khoản 1và 

Khoản 2, Điều 60. Điều khoản chuyển tiếp, qui định như sau:  

1. Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các 

doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động theo quy định của Nghị định 

số 42/2014/NĐ-CP có trách nhiệm đáp ứng các điều kiện về hoạt động bán hàng 

đa cấp theo quy định của Nghị định này. 

2. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các 

doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt 

động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định của Nghị định 

số 42/2014/NĐ-CP có trách nhiệm bổ sung hồ sơ và đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phương theo quy định của Nghị định này. 

 Căn cứ qui định trên đây của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018. Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị các Doanh nghiệp đã được xác 

nhận thông báo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian từ 

tháng 6/2018 trở về trước có trách nhiệm đáp ứng các điều kiện về hoạt động 

bán hàng đa cấp theo qui định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP. 

 Quá thời hạn nêu trên, Sở Công Thương sẽ làm văn bản thu hồi Xác nhận 

hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp tại địa phương theo qui định tại 

Điều 23, 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. 

Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị Doanh nghiệp nghiêm túc triển khai   

thực hiện các điều kiện kinh doanh để Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại 

địa phương đúng thời hạn, đảm bảo thực hiện đúng các qui định của pháp luật 



hiện hành của nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 

cấp./. 

(Danh sách các doanh nghiệp BHĐC gửi kèm CV này, mọi thắc mắc trao 

đổi liên hệ phòng QLTM, Số ĐT: 0205.3875497. 

email: nongthikimthanh66@gmail.com) 
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