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Kính gửi:  

- Sở Y tế;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Ngoại vụ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Quản lý Thị trường tỉnh; 

- Báo Tây Ninh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tây 

Ninh. 

 
Căn cứ Công văn số 4488/BCT-CT ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

Công Thương về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động 

kinh doanh đa cấp trái phép; 

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 1539/UBND-KTTC ngày 14 tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện tăng cường đấu tranh 

ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn 

tỉnh.  

Nhằm phổ biến tuyên truyền về cách nhận biết hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp trái phép và nâng cao kiến thức nhận biết của mọi 

người góp phần giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên 

địa bàn tỉnh, Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị nội dung: 

Chuyên đề “NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP”  

(Nội dung Chuyên đề kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Thông tin và truyền thông tỉnh, Báo Tây Ninh và Đài 

Phát thanh truyền hình Tây Ninh triển khai xây dựng các chương trình thường 

kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo 

phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, 

bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp. 
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Kính đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhận diện kinh doanh 

đa cấp bất hợp pháp đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan đơn vị và địa phương. 

Trên đây là nội dung Chuyên đề của Sở Công Thương sẽ phổ biến, 

tuyên truyền, đăng tải trên Website của Sở, kính gửi các đơn vị liên quan biết, 

thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Sở đăng website; 

- Lưu: VT, QLTM.Nam 07. 
 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Chuyên đề: NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP 

Bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng được thừa nhận bởi 

pháp luật Việt Nam. Giống như các phương thức bán hàng khác, mục tiêu của 

bán hàng đa cấp là đưa hàng hóa từ nhà sản xuất trực tiếp đến tay người tiêu 

dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Hoạt động bán hàng 

đa cấp có đặc thù khác biệt với các phương thức bán hàng khác đó là việc tiếp 

thị bán hàng được thực hiện bằng truyền miệng, không thực hiện các hình 

thức quảng cáo, marketing như bán hàng truyền thống. 

Những năm vừa qua, một số đối tượng lợi dụng mô hình bán hàng đa 

cấp để thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho người dân, gây bức xúc cho xã hội. 

Để tránh tham gia vào hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 

trái phép, người dân cần lưu ý những vấn đề sau: 

 Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp bất 

hợp pháp 

1. Doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp không có Giấy chứng 

nhận hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp 

          Theo quy định, hoạt động bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh có 

điều kiện và phải được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động bán hàng đa cấp rồi mới được phép hoạt động. 

          Do đó, khi được giới thiệu tham gia vào bất cứ doanh nghiệp kinh 

doanh đa cấp nào, người tham gia cần kiểm tra xem doanh nghiệp đó có được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hay không. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp với đối tượng không 

phải là hàng hóa 

Theo quy định hiện hành, hoạt động bán hàng đa cấp chỉ được phép 

thực hiện đối với đối tượng là hàng hóa, tất cả các hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp mà không phải là mua bán hàng hóa đều không được 

pháp luật cho phép. 

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh với mô hình trả 

thưởng dựa trên mô hình đa cấp với một số hình thức có thể kể đến như mua 

bán tiền điện tử, kinh doanh dịch vụ giáo dục, kêu gọi đầu tư các dự án trong 

đó người đầu tư được trả thưởng theo mô hình mạng lưới đa cấp… Các hình 

thức này là hình thức bị cấm kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham 

gia không được pháp luật bảo vệ khi gặp rủi ro. Do đó, người dân cần thận 

trọng, tránh tham gia vào những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức này 

để hạn chế các rủi ro không đáng có.  

Lưu ý: các tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh theo phương thức đa 

cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

hoặc kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải hàng hóa 

có thể bị xử lý hành chính (tới 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu 
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đồng đối với tổ chức) hoặc xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 

năm tù giam (Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017). 

 Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính 

Thực tế thời gian qua cho thấy một số doanh nghiệp có giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng trong quá trình tổ chức hoạt 

động có hành vi hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. 

Dưới đây là các dấu hiệu nhận diện của hành vi bán hàng đa cấp bất 

chính: 

1. Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất 

định hoặc phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để tham gia vào hệ 

thống 

Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính thường dụ dỗ người tham 

gia bỏ ra một khoản tiền để gia nhập hệ thống, xem như là chi phí gia nhập. 

Chi phí này có thể được yêu cầu dưới nhiều hình thức khác nhau: 

- Yêu cầu nộp tiền để làm thủ tục 

- Yêu cầu nộp tiền đặt cọc 

- Yêu cầu mua một lượng hàng nhất định (thường là sản phẩm với giá 

đắt hơn giá thị trường hoặc gói sản phẩm theo mức giá cố định) 

- Yêu cầu nộp tiền làm thẻ thành viên 

- Yêu cầu nộp tiền mua tài liệu đào tạo 

Việc thu được khoản tiền này từ người bị dụ dỗ, doanh nghiệp bán 

hàng đa cấp bất chính sẽ đạt được 02 mục tiêu chính:  

- Thu được một khoản tiền từ người bị dụ dỗ mà không mất chi phí gì. 

Nếu sau đó người này có không tiếp tục tham gia dụ dỗ người khác thì cũng 

khó có thể đòi lại được khoản tiền này. 

- Khiến người mất tiền bị lệ thuộc vào công ty, dẫn đến tình thế buộc 

phải lôi kéo, dụ dỗ nhiều người khác tham gia để bản thân được hoàn lại tiền. 

2. Cho người tham gia nhận hoa hồng từ việc tuyển dụng, giới thiệu 

người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp 

Như đã nêu trên, mỗi người tham gia vào hệ thống đa cấp bất chính 

thường sẽ mất một khoản tiền chi phí ban đầu. Chi phí này sẽ được doanh 

nghiệp trích một phần để trả công cho người giới thiệu. Các doanh nghiệp đa 

cấp bất chính vẫn gọi đây là hoa hồng. Tuy nhiên, hoa hồng này không phải là 

thành quả của hoạt động bán hàng mà xuất phát từ tiền của người mới bị dụ 

dỗ tham gia. 

Do đó, nếu được giới thiệu tham gia hệ thống bán hàng đa cấp nào có 

chính sách trả hoa hồng cho việc tuyển dụng, bạn cần đề phòng bởi đó là dấu 

hiệu của bán hàng đa cấp bất chính. 

Bạn cần phải hiểu: bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng, 
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người bán được hưởng hoa hồng từ kết quả bán hàng của mình và kết quả bán 

hàng của mạng lưới người tham gia phía dưới mình, chứ không phải nhận hoa 

hồng từ việc tuyển dụng. 

3. Nói quá thông tin để dụ dỗ người khác tham gia 

Nói quá, quảng cáo gian dối là hình thức cơ bản để các đối tượng bán 

hàng đa cấp bất chính thu phục người mới, khiến họ mờ mắt trước những 

thông tin không có thất. 

Việc nói quá của đối tượng bán hàng đa cấp bất chính có thể được thể 

hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: 

- Nói quá về cơ hội làm giàu: người bị dụ dỗ tham gia vào các doanh 

nghiệp đa cấp bất chính thường được nghe những lời quảng cáo về khả năng 

có thể giàu lên nhanh chóng sau một thời gian tham gia vào mạng lưới. Thành 

viên của doanh nghiệp đa cấp bất chính sẽ vẽ ra những cảnh tượng giàu sang, 

nêu những tấm gương giàu có đã thành công ở doanh nghiệp, hoặc bản thân 

họ cũng tỏ ra hiểu biết giàu có với cách ăn mặc hào nhoáng. Các Doanh 

nghiệp đa cấp bất chính cũng thường tổ chức các sự kiện vinh danh rầm rộ, 

cho người lên vinh danh với những khoản thưởng được giá trị hàng trăm triệu, 

thậm chí hàng tỉ đồng để khiến những người ngồi dưới có niềm tin rằng họ 

cũng sẽ làm được như vậy. Tuy nhiên, các thông tin này thực chất đều là giả 

tạo, những người lên nhận thưởng thường chỉ đeo dải băng chéo với số tiền 

lớn nhưng không được trao số tiền như đúng mệnh giá trên dải băng của họ, 

hoặc số tiền đó là số tiền thưởng của cả hệ thống hàng ngàn người chứ không 

phải của riêng họ. Người nhẹ dạ có thể sẽ tin tưởng và đầu tư nhiều tiền để 

nhanh chóng có được thành công như vậy.  

- Nói quá về công dụng sản phẩm: Các doanh nghiệp đa cấp bất chính 

thường quảng cáo các sản phẩm của họ như những sản phẩm thần thánh, có 

thể chữa các bệnh hiểm nghèo như ung thư. Họ đưa ra các ví dụ thực tế qua 

các hình ảnh, thậm chí các video clip có người bệnh trình bày. Tuy nhiên các 

hình ảnh vào clip này đều là dàn dựng, không có thật.  

- Nói quá về quy mô, sức mạnh của doanh nghiệp: nhiều doanh nghiệp 

đa cấp bất chính chỉ là doanh nghiệp do người Việt Nam thành lập, lấy tên 

giống một doanh nghiệp nước ngoài, nhưng để lấy niềm tin của người khác, 

họ thường quảng cáo họ là doanh nghiệp đa quốc gia, hoạt động trên nhiều 

quốc gia trên thế giới, có nhà máy, trụ sở, văn phòng ở nhiều quốc gia khác 

nhau. Hình thức nói quá này thường nhằm nhắm đến những người có nhận 

thức hạn chế, nghĩ rằng mình được làm việc cho doanh nghiệp quốc tế, cảm 

thấy tự hào và càng tin tưởng là không bị lừa. 

4. Không có hàng hóa hoặc hàng hóa không có giá trị, chất lượng 

Các doanh nghiệp đa cấp bất chính chỉ tập trung vào tuyển dụng người 

mới để thu tiền mà không quan tâm đến mua bán hàng hóa, do đó họ thường 

không có hàng hóa hoặc có nhưng chỉ là các hàng hóa giá rẻ, thô sơ để làm 

bình phong cho hoạt động thu tiền. 
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Các doanh nghiệp này thường dụ dỗ người tham gia nộp tiền, xuất hóa 

đơn nhưng không giao hàng. Để ngụy trang cho việc này, họ thường cho 

người tham gia ký vào các giấy tờ như phiếu gửi lại hàng, phiếu xuất kho 

khống, hoặc đóng dấu “đã nhận hàng” vào hóa đơn xuất cho người nộp tiền.  

Một số doanh nghiệp có giao hàng nhưng hàng hóa giá trị rất thấp so 

với số tiền thu của người tham gia, ví dụ như thực phẩm chức năng sản xuất 

trong nước, đồ gia dụng xuất xứ Trung Quốc được bán với giá hàng triệu, 

thậm chí hàng chục triệu đồng.  

Sau một thời gian, người nộp tiền không được trả hoa hồng như hứa 

hẹn, muốn đến đòi lại tiền thì không thể đòi lại được vì giấy tờ thể hiện họ đã 

nhận hàng, hoặc việc mua bán đã được thực hiện trên cơ sở thuận mua vừa 

bán, dù đắt nhưng người mua đã đồng ý bỏ tiền mua nên không thể đòi lại. 

Lưu ý: trong quá trình theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp bán 

hàng đa cấp, trường hợp có những thắc mắc hoặc phát hiện các hành vi có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp như các biểu 

hiện nêu trên, người dân hoặc người tham gia bán hàng đa cấp hãy cung cấp 

thông tin, chứng cứ đến: Cục CT&BVNTD – Bộ Công Thương (Số 25 Ngô 

Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Địa chỉ Email: vcca@moit.gov.vn; Điện thoại: 

024.2220.5002) để Cục CT&BVNTD có căn cứ xem xét và xử lý các hành vi 

vi phạm. Mọi thông tin của người khiếu nại và tố cáo đều được bảo mật theo 

quy định pháp luật. 
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