THÔNG BÁO QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ PHÂN PHỐI
THEO NGHỊ ĐỊNH 40/2018/NĐ-CP TỪ NGÀY 02/05/2018
Nhà phân phối thân mến,
Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã chính thức có
hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018. Chúng tôi xin được nhắc lại một số điểm thay đổi quan trọng của Nghị
định mới như sau:
1. Các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp được tổ chức trong hay ngoài văn phòng công
ty tại trụ sở công ty số 227 Nguyễn Đình Chính, P11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM đều phải thực hiện thủ tục
thông báo với cơ quan nhà nước. Các anh chị nhà phân phối vui lòng cung cấp các tài liệu cần thiết
cho Công Ty trước ngày tổ chức ít nhất 20 ngày nếu không có diễn giả người nước ngoài và 45 ngày nếu
có diễn giả người nước ngoài.
2. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức* và một số trường hợp khác
được quy định tại Điều 28 Nghị định 40/2018/NĐ-CP sẽ không được tham gia bán hàng đa cấp.
a) Với những nhà phân phối đăng ký trước ngày 02/05/2018 đã là cán bộ, công chức hoặc một số
trường hợp khác không đáp ứng điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo Điều 28 Nghị định
40/2018/NĐ-CP, vui lòng liên hệ công ty/quản lý kinh doanh để chấm dứt/chuyển nhượng vai trò nhà
phân phối.
b) Các anh chị nhà phân phối mới đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp vui lòng ký vào bản cam
kết đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo mẫu do Công Ty cung cấp.
3. Một trong những điều kiện mới để hợp đồng nhà phân phối được xem là hợp lệ là nhà phân phối
đăng ký mới phải cung cấp số tài khoản ngân hàng khi nộp hợp đồng nhà phân phối. Đối với nhà phân
phối đăng ký trước ngày 2/5/2018 vui lòng bổ sung tài khoản đơn hàng trước ngày 11/5/2018. Công ty sẽ
từ chối nhận hợp đồng khi thông tin chưa đầy đủ.
4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia bán hàng đa cấp thanh toán tiền mua hàng,
doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm giao đầy đủ hàng hóa theo số tiền người tham gia bán
hàng đa cấp đã thanh toán và người tham gia bán hàng đa cấp có trách nhiệm nhận đầy đủ hàng hóa
từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Các anh chị nhà phân phối vui lòng nhận hàng trong thời hạn nêu
trên để tránh phát sinh các vấn đề liên quan đến huỷ giao dịch và giảm điểm doanh số không mong
muốn.
Ngoài ra, còn một số thay đổi về nội dung hợp đồng nhà phân phối, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả
trưởng, chương trình đào tạo cơ bản kéo dài 08 tiếng dành cho nhà phân phối mới sẽ được thực hiện
theo lộ trình và Công Ty sẽ kịp thời thông báo đến các anh chị nhà phân phối trong thời gian tới.
Xin chân thành cảm ơn.
Công ty TNHH Phong Cách Sống Kim Cương Việt Nam.
(*) Lưu ý:
Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản
Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ví dụ: Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc…
Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách
nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức,
đơn vị quy định tại Nghị định 06/2010/NĐ-CP. Ví dụ: Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện; Cục trưởng, Phó Cục trưởng, người
giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong văn phòng, phòng, thanh tra, chi cục thuộc Cục…
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc,
hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Ví dụ như giảng viên, bác sĩ.. làm việc theo chế độ hợp
đồng làm việc tại các trường học, bệnh viện công vẫn có thể tham gia BHĐC
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