UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: 1944 /SCT-QLTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2020

V/v thông báo xác nhận tiếp
nhận hồ sơ thông báo chấm dứt
hoạt động bán hàng đa cấp của
Công ty TNHH Nhượng quyền
Toàn Thắng

Kính gửi:
- Sở Thông tin và truyền thông;
- Công an tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Báo Tây Ninh;
- Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh;
- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tây Ninh.
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 664/CT-KLM ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Cục
Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) về việc thông báo
việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền
Toàn Thắng (gọi tắt là Công ty Toàn Thắng).
Nhằm kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa
cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị như sau:
- Công ty không đăng ký trụ sở, chi nhánh hoạt động kinh doanh theo
phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.
- Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt
động bán hàng đa cấp theo đúng quy định Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12
tháng 3 năm 2018.
- Trường hợp nếu phát hiện Công ty Toàn Thắng còn hoạt động bán
hàng đa cấp từ ngày 27 tháng 7 năm 2020, đề nghị xử lý theo quy định tại
Nghị định 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi bổ sung một
số điều của Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh
doanh theo phương thức bán hàng đa cấp hoặc báo cho cơ quan Công an trên
địa bàn xử lý theo Điều 217a Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017)
về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
* Thông tin đầu mối liên hệ:
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng:
Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024.22205002.
E-mail: qlct@moit.gov.vn.
Truy cập đường link:
http://vcca.gov.vn/tintuc/sukien/quanlyhoatdongbanhangdacap.
Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh:
Địa chỉ: số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 3,
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Số điện thoại: 0276.3826455 - Phòng Quản lý thương mại.
E-mail: qltm@tayninh.gov.vn.
Chuyên viên: Ông Võ Hồ Giang Nam.
Sở Công Thương thông báo đến quý đơn vị biết, phối hợp giám sát.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Sở (đăng website);
- Lưu: VT, QLTM.Nam 08.
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