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TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Khái niệm: là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới
người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó,
người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi
ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của
những người khác trong mạng lưới.

Đặc điểm: là phương thức tiếp thị để bán lẻ trực tiếp hàng
hóa thông qua mạng lưới NPP. NPP bán lẻ hàng hóa thông
qua các mối quan hệ của chính mình, đảm bảo sản phẩm
đến tay người sử dụng là hàng chính hãng, giá tốt nhất,
tránh rủi ro phát sinh trong quá trình phân phối (như hàng
giả, hàng kém chất lượng,…). Khoản hoa hồng, lợi nhuận
NPP nhận được phụ thuộc vào mạng lưới do chính họ xây
dựng  thúc đẩy sự phát triển mạng lưới, lưu thông hàng
hóa.



TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Thực trạng BHĐC tại Việt Nam

 03/2018, số lượng doanh nghiệp BHĐC là 33;

 12/2017, tổng số người tham gia là 707.330 người, tăng khoảng
11% so năm 2016;

 Chỉ có 01 doanh nghiệp với số người tham gia trên 100.000 người;

 Tổng doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng.

Thực trạng BHĐC trên Thế giới

 Hiện nay các nước với thị trường phát triển mạnh nhất: Mỹ, Trung
Quốc, Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản – theo số liệu của World

Federation of Direct Selling Associations (WFDSA);

 Nước Mỹ là cái nôi của BHĐC nhưng Châu Á là lục địa giúp ngành
phát triển mạnh mẽ bỏi số lượng NTG nhiều nhất thế giới;

 Châu Á chiếm khoảng 50% doanh số toàn thế giới.



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

VĂN BẢN PHÁP LÝ

 Bộ luật Hình sự 2015

 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/03/2018

 Thông tư 10/2018/TT-BCT ban hành ngày 24/05/2018

 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 sửa đổi,
bổ sung một số điều của nghị định số 185/2013/NĐ-CP

 Nghị định 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi
phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương
thức đa cấp

 Pháp luật về quảng cáo, về kinh doanh TPCN, mỹ phẩm

 Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

 Đơn vị cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp,
quản lý và xử lý vi phạm toàn quốc: Cục Quản Lý Cạnh
Tranh – Bộ Công Thương

 Đơn vị quản lý và xử lý vi phạm tại địa phương : Sở
Công Thương cấp tỉnh/thành phố

CƠ QUAN QUẢN LÝ



Các vấn đề pháp lý liên quan đến DN BHĐC

PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

 Thủ tục, điều kiện
 Điều kiện về tiền ký quỹ: ký quỹ một khoản tiền tương
đương 5% vốn điều lệ - không thấp hơn 10 tỷ VND

 Điều kiện về hàng hóa: Thuộc danh mục cho phép theo luật
định và có đầy đủ các giấy phép lưu hành tại VN do các cơ
quan có thẩm quyền cấp (VD: Mỹ phẩm: Phiếu công bố mỹ
phẩm – Cục Quản Lý Dược cấp; Thực phẩm chức năng: Xác
nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm – Cục An
Toàn Thực Phẩm cấp)

 Điều kiện về chủ sở hữu, người đại diện pháp luật: chưa
từng giữ vị trí này tại các DN đã bị thu hồi Giấy CNĐK HĐ
BHĐC

 Điều kiện khác: có đăng ký KD (có ngành bán lẻ theo
phương thức đa cấp), có Quy tắc hoạt động, chương trình trả
thưởng, chương trình đào tạo cơ bản được Cục QLCT phê
duyệt.



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

TRÁCH NHIỆM CỦA DN BHĐC

 Công bố công khai tại trụ sở, cung cấp cho người muốn
tham gia mạng lưới BHĐC các tài liệu liên quan đến
hoạt động và hàng hóa KD theo phương thức đa cấp

 Giám sát hoạt động của NTG BHĐC để đảm bảo NTG
thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, Chương trình trả
thưởng

 Chịu trách nhiệm đối với hoạt động BHĐC của NTG
(trừ TH hoạt động BHĐC này không liên quan đến
DN)

 Bảo đảm tính trung thực và độ chính xác của các thông
tin cung cấp cho NTG



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

TRÁCH NHIỆM CỦA DN BHĐC

 Bảo đảm chất lượng và các dịch vụ bảo hành, hậu mãi (nếu có) cho hàng
hóa bán theo phương thức đa cấp

 Giải quyết khiếu nại của NTG và người tiêu dùng

 Khấu trừ thuế TNCN của NTG từ tiền hoa hồng, thưởng và các lợi ích
kinh tế khác theo luật định

 Quản lý NTG qua hệ thống thẻ thành viên

 Thông báo cho NTG những hàng hóa thuộc diện không được mua lại
trước khi tiến hành mua bán.

 Đào tạo NTG và cấp thẻ thành viên theo quy trình sau:

1. Ký hợp đồng tham gia BHĐC

2. Thực hiện đào tạo chương trình đào tạo cơ bản cho NTG mới và
cấp chứng nhận hoàn thành

3. Cấp thẻ thành viên

4. Thực hiện hoạt động BHĐC



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

CÁC HÀNH VI CẤM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 Yêu cầu đặt cọc, nộp tiền hoặc mua hàng để được ký hợp
đồng;

 Cho NTG nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế từ việc giới thiệu
người khác tham gia (không phải mua/bán hàng hóa của
người được giới thiệu);

 Từ chối chi trả mà không có lý do chính đáng các hoa

hồng, lợi ích mà người tham gia có quyền hưởng;

 Cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng, lợi
ích khi tham gia;

 Cung cấp thông tin gian dối về tính năng, công dụng
hàng hóa hoặc hoạt động của doanh nghiệp;

 Duy trì nhiều hơn 1 hợp đồng, vị trí, mã số hoặc tương
đương cho cùng 1 NTG;



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

CÁC HÀNH VI CẤM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 Thực hiện khuyến mại sử dụng mạng lưới mà trong đó
NTG có hơn 1 vị trí, mã số hoặc tương đương;

 Hoạt động trung gian thương mại;

 Tiếp nhận, chấp nhận đơn/văn bản có nội dung NTG từ
chối 1 phần hay toàn bộ quyền của mình, mà dựa vào
đó DN không phải thực hiện nghĩa vụ của DN;

 Kinh doanh với đối tượng không được phép hoạt động
đa cấp theo Điều 4, nghị định 40/2018/NĐ-CP;

 Không sử dụng hệ thống quản lý đã đăng ký;

Mua bán/chuyển giao mạng lưới NTG cho doanh

nghiệp khác, trừ khi mua lại/sáp nhập doanh nghiệp.



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

NGƯỜI THAM GIA BHĐC ( NTG)

 Người VN: có năng lực
hành vi dân sự đầy đủ

(trừ: có tiền án về buôn
bán hàng giả, kd trái

phép, trốn thuế, lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản…)

 Người NN: có Giấy phép
lao động hoặc được
miễn cấp Giấy phép lao
động

 Có thẻ thành viên, xuất
trình khi giới thiệu,
tiếp thị sp

Quy định về đối tượng Quy định về hình thức



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

TRÁCH NHIỆM NTG

 Xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hàng
hóa hoặc tiếp thị bán hàng

 Cung cấp đầy đủ những thông tin về DN và hàng hóa

kinh doanh theo phương thức đa cấp của DN khi bảo
trợ một người khác tham gia vào mạng lưới BHĐC

 Thông tin trung thực, chính xác về hàng hóa chào bán

 Tuân thủ quy định trong Quy tắc hoạt động, Chương
trình trả thưởng của DN



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

TRÁCH NHIỆM NTG

• NTG nếu thực hiện các hành vi vi phạm

quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-

CP thì tùy theo tính chất, mức độ vi

phạm mà bị xử lý vi phạm theo quy định

của pháp luật cạnh tranh, xử lý vi phạm

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm

hình sự theo quy định của pháp luật.



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

CÁC HÀNG VI CẤM ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA

 Yêu cầu người muốn tham gia BHĐC phải trả 1
khoản tiền nhất định, nộp tiền đặt cọc hoặc phải mua
một lượng hàng hóa nhất định dưới bất kỳ hình thức
nào để được quyền tham gia mạng lưới BHĐC

 Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi
ích của việc tham gia BHĐC, tính chất, công dụng của
hàng hóa, hoạt động của DN BHĐC để dụ dỗ người
khác tham gia BHĐC

 Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng , hội
thảo giới thiệu sản phẩm, đào tạo mà không được DN
BHĐC ủy quyền bằng văn bản



PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

CÁC HÀNG VI CẤM ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA

 Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc NTG BHĐC DN khác

tham gia vào mạng lưới của DN mà mình đang

tham gia

 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để yêu
cầu người khác tham gia vào mạng lưới BHĐC
hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương
thức đa cấp.

 Thực hiện BHĐC tại địa phương nơi doanh
nghiệp chưa được cấp giấy hoạt động.



Các khái niệm cơ bản

 Quảng cáo là sử dụng các phương tiện nhằm giới
thiệu sản phẩm đến công chúng trừ tin thời sự/chính
sách xã hội/thông tin cá nhân;

 Dịch vụ có mục đích sinh lợi nhằm tạo ra lợi nhuận
cho cá nhân/tổ chức cung ứng và ngược lại, dịch vụ
không có mục đích sinh lợi vì lợi ích XH không nhằm
tạo ra lợi nhuận cho cá nhân/tổ chức cung ứng;

 Sản phẩm quảng cáo bao gồm nội dung, hình thức
quảng cáo thể hiện là hình ảnh, âm thanh, chữ viết,
biểu tượng,….

PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO



PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO

VĂN BẢN PHÁP LÝ

 Luật Quảng cáo 2012

 Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo

 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo



PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG QUẢNG CÁO

1. Sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất
lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của
mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm,
hàng hóa dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác

2. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng
knih doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch
vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu
dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức
phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch
vụ đã đăng ký hoặc đã công bố

3. Sử dụng từ ngữ “ nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một”

4. Có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định
của pháp luật về cạnh tranh.

… ( 16 điều cấm )
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ĐIỀU KIỆN QUẢNG CÁO

1. Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải
có tài liệu chứng minh sự hợp chuẩn, hơp quy của
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp
luật : VD: quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm, quảng cáo TPCN phải có Xác
nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

2. Việc quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đăc biệt
chỉ thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xác nhận nội dung quảng cáo
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CHỦ THỂ TRONG QUẢNG CÁO

1. Người quảng cáo: tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo sản phẩm,

hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân đó

2. Người kd dịch vụ quảng cáo: tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số

hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng

dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo

3. Người phát hành quảng cáo: tổ chức, cá nhân dùng phương tiện

quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng

cáo đến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, chủ trang

thông tin điện tử, người tổ chức chương trình văn hóa, thể thao và tổ chức,

cá nhân sử dụng phương tiện quảng cáo khác

4. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo: là người trực tiếp đưa các sản

phẩm quảng cáo đến công chúng hoặc thể hiện sản phẩm quảng cáo trên

người thông qua hình thức mặc, treo, gắn, dán, vẽ hoặc các hình thức tương

tự

5. Người tiếp nhận quảng cáo: người tiếp nhận thông tin từ sản phẩm

quảng cáo thông qua phương tiện quảng cáo.
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QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC CHỦ THỂ TRONG QUẢNG CÁO

1. Người quảng cáo: thông tin quảng cáo chính xác, trung thực về
tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. Bảo đảm
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp nội dung quảng
cáo.

2. Người phát hành quảng cáo: chịu trách nhiệm trực tiếp về sản
phẩm quảng cáo thực hiện trên phương tiện quảng cáo thuộc
trách nhiệm quản lý của mình

3. Người tiếp nhận quảng cáo: Được thông tin trung thực về chất
lượng, tính năng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Được
yêu cầu người quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo bồi
thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công

dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân đã quảng
cáo.



PHÁP LUẬT VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

VĂN BẢN PHÁP LÝ

 Luật An toàn thực phẩm 2010

 Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

 Thông tư 43/2014/TT-BYT về quản lý thực phẩm chức năng do Bộ trưởng Bộ

Y tế ban hành

 Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn

thực phẩm

Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức

năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề

kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực

phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học.



PHÁP LUẬT VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Hành vi cấm trong quảng cáo TPCN

1. Chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan y tế có
thẩm quyền cấp

2. Quảng cáo TPCN có tác dụng như thuốc chữa bệnh

3. Quảng cáo TPCN không phù hợp nội dung đã công bố phù hợp vớ
quy định về an toàn thực phẩm hoặc quảng cáo quá tác dụng của
thực phẩm

4. Quảng cáo TP dưới hình thức bằng bài viết của bác sỹ, dược sỹ,
nhân viên y tế có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị
bệnh

5. Sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của các đơn vị y tế, nhân viên y
tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo TP

6. Hành vi cấm khác



PHÁP LUẬT VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Điều kiện đối với nội dung quảng cáo TPCN

Nội dung quảng cáo đảm bảo đúng tác dụng của sản phẩm đã công bố :

1. Tên sản phẩm

2. Xuất xứ hàng hóa, tên nhà sx, nhà NK

3. Tác dụng của sp

4. Cảnh báo khi sử dụng (nếu có)

5. Hướng dẫn sử dụng, bảo quản

6. Dòng chữ “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng
thay thế thuốc chữa bệnh”

Trường hợp quảng cáo TPCN tại hội nghị hội thảo giới thiệu thực phẩm
phải gửi hồ sơ xin xác nhận đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo
viên trong trong hội thảo phải là người có trình độ chuyên môn về y, dược,
dinh dưởng hoặc bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực có liên quan từ đại học
trở lên.



PHÁP LUẬT VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Nhãn TPCN: Các chỉ tiêu bắt buộc

1. Tên sản phẩm – nhóm: đối với TPCN phải ghi cụm từ “ TPCN”

2. Thành phần

3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

4. Công dụng

5. Dòng chữ: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng
thay thế thuốc chữa bệnh

6. Ngày sản xuất/hạn sử dụng

7. Cách dùng

8. Bảo quản

9. Nhà sản xuất/nhập khẩu/phân phối



PHÁP LUẬT VỀ MỸ PHẨM

VĂN BẢN PHÁP LÝ

 Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban

hành

Sản phẩmmỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử
dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ
thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài)
hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm
thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ
thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt.



PHÁP LUẬT VỀ MỸ PHẨM

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm (MP)

1. Nội dung quảng cáo MP phải phù hợp với tài liệu chứng minh tính
an toàn, hiệu quả của MP, phải tuân thủ theo hướng dẫn về công
bố tính năng của Asean. Nội dung phải đủ các nội dung:

 Tên mỹ phẩm

 Tính năng, công dụng

 Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ
phẩm ra thị trường

 Lưu ý khi sử dụng

2. Chỉ được phép quảng cáo tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu sp
MP khi có Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội
thảo, sự kiện giới thiệu MP.

3. Chú ý câu từ khi quảng cáo MP: không được sử dụng các từ ngữ
mang tính tuyệt đối như: loại bỏ, diệt, trị, chữa trị, xóa,…



PHÁP LUẬT VỀ MỸ PHẨM

Nhãn mỹ phẩm (MP)

1. Điều kiện nhãn sản phẩmMP:

 Vị trí nhãn: dễ thấy, đủ nội dung theo quy định mà không tháo rời các
chi tiết của hàng hóa

 Kích thước nhãn: tự xác định nhưng phải dễ đọc bằng mắt thường

 Màu sắc, hình ảnh nhãn: phải rõ ràng, màu sắc phải tương phản với nền
nhãn

2. Nội dung nhãn:

 Tên và chức năng của sp

 Hướng dẫn sử dụng

 Thành phần công thức đầy đủ

 Tên nước sản xuất

 Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

 Định lượng : khối lượng tịnh/thể tích

 Số lô sx

 Ngày sản xuất/Hạn sử dụng

 Lưu ý an toàn khi sử dụng



HẾT


