
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:           /SCT-QLTM 

V/v thông báo dừng các hoạt 

động tổ chức hội nghị, hội thảo 

của các doanh nghiệp hoạt động 

kinh doanh theo phương thức đa 

cấp trên địa bàn tỉnh 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Tây Ninh, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Sở Nội vụ; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Báo Tây Ninh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; 

- Trung tâm hành chính công tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, người đại diện của Công ty kinh 

doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh. 

 
Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp thanh 

tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa 

bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 1731/UBND-VHXH ngày 29 tháng 7 năm 2020 về 

việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh;  

Căn cứ Công văn số 1868/UBND-KTTC ngày 06 tháng 8 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương tạm dừng tổ chức các hội nghị, 

hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian dịch bệnh.  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm 

hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng 

đa cấp. Sở Công Thương thông báo như sau: 

1. Tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội 

thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 

06 tháng 8 năm 2020 cho đến khi có chỉ đạo mới; 

2. Dừng tổ chức 02 hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán 

hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam 

tại quán cà phê Coffee New ngày 16/8/2020 và tại quán cà phê Tân Tân ngày 

23/8/2020.  
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Trên đây là nội dung thông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, 

hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 

trên địa bàn tỉnh của Sở Công Thương, gửi các đơn vị liên quan biết, hỗ trợ 

kiểm tra, giám sát. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Sở đăng website; 

- Lưu: VT, QLTM.Nam 20. 
 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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