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Số: 1571/SCT-QLTM 

V/v không xác nhận đăng ký  hoạt 
động bán hàng đa cấp của Công ty 
TNHH Mỹ Phẩm Thường Xuân 

Lạng Sơn, ngày 27  tháng 12  năm 2018 

 
Kính gửi: Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân. 

 

(Địa chỉ trụ sở chính:100-102 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8,  
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Sở Công Thương Lạng Sơn nhận được Công văn số 59A/ĐKĐP-2018 
ngày 19/11/2018 của Công ty TNHH mỹ phẩm Thường Xuân (Công ty) về việc 
về Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và hồ sơ kèm theo. Sau 
khi nghiên cứu xem xét, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

Không xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH mỹ 
phẩm Thường Xuân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, vì những lý do sau: 

- Hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty còn thiếu các tài 
liệu kèm theo Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp số 004/QLCT-GCN 
do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp ngày 18/12/2014; sửa đổi, bổ 
sung lần 1 ngày 21/01/2015 và sửa đổi, bổ sung lần 8 ngày 20/9/2017 (gồm: 
Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, Quy tắc hoạt động, 
Chương trình đào tạo, Chương trình trả thưởng, …). 

- Giấy ủy quyền giữa bà Hà Thị Quỳnh Trâm và bà Triệu Thị Lâm số 
59B/ĐKĐP-2018 ngày 19/11/2018 chưa được đảm bảo theo đúng quy định tại 
khoản 3 Điều 20 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 vậy, Sở Công Thương thông báo và yêu cầu Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Thường Xuân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.  

 

 

Nơi nhận:                                                     
- Như trên; 
- Cục QLCT-BCT; 
- Cục QLTT Lạng Sơn; 
- Lãnh đạo Sở; 
- BP 01 cửa; 
- Trang TTĐT Sở Công Thương; 
- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Nguyễn Quốc Hải 
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