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THÔNG BÁO 
V/v: Tái ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 

***** 

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019 

- Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã  hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC số 047/QLCT-GCN; 

 

Công ty TNHH Phong Cách Sống Kim Cương Việt Nam thông báo đến các nhà phân phối 

đang hoạt động về việc tái ký hợp đồng theo mẫu hợp đồng mới như sau: 

Các hợp đồng phân phối đang còn hiệu lực phải được tái ký theo mẫu hợp đồng mới đã được đăng 

ký tại Cục Cạnh Tranh và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng, mẫu hợp đồng đính kèm theo văn bản này và 

đã được niêm yết công khai trên website, tại trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty. 

Các nhà phân phối đang hoạt động được tái ký hợp đồng là các nhà phân phối đã hoàn thành các 

khóa đào tạo cơ bản của công ty, đã được cấp thẻ thành viên tham gia mạng lưới BHDC. 

Lưu ý: Sau thời hạn 30 ngày tính từ ngày ra thông báo này, nhà phân phối nào chưa thực hiện 

việc tái ký hợp đồng thì xem như hợp đồng phân phối hiện tại đã hết hiệu lực, chúng tôi sẽ thu 

hồi lại thẻ thành viên đã cấp cho các anh chị. 

Công ty TNHH Phong Cách Sống Kim Cương Việt Nam xin cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của tất 

cả nhà phân phối để đảm bảo quyền lợi tốt nhất.  

Trân trọng cám ơn! 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

(ký tên & đóng dấu) 
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