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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

 nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 

 

Thực hiện Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25/5/25018 của Bộ Công 

Thương về ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp của Đề án; phát huy vai trò, hỗ trợ, giám sát, tuyên truyền và định 

hướng tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo 

đúng quy định pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, 

người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; cảnh báo, ngăn ngừa chủ động 

đối phó với hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. 

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp của các cơ 

quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đảm 

bảo sự quản lý nhất quán, có hiệu quả trong thực thi pháp luật về hoạt động kinh 

doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác thông tin tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên hàng 

năm thông qua hội nghị, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 

cấp trên địa bàn.    

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn 

kịp thời hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Công tác thanh tra, kiểm tra phải 

có sự phối hợp chặt chẽ về nội dung, thời gian kiểm tra, đảm bảo không gây 

phiền hà cho doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 
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 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động kinh 

doanh theo phương thức đa cấp 

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và công tác quản lý hoạt động 

bán hàng đa cấp trên địa bàn, thường xuyên rà soát, tổng hợp những chồng chéo, 

bất cập của các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, kịp thời đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.  

2. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật kinh doanh theo phương 

thức đa cấp 

- Phổ biến các quy định pháp luật mới về hoạt động bán hàng đa cấp thông 

qua các hình thức như: Hội nghị phổ biến pháp luật, đăng tải thông tin trên trang 

thông tin điện tử, cung cấp thông tin cho các đơn vị báo chí, truyền thông trên địa 

bàn tỉnh.  

- Tư vấn, tạo điều kiện hỗ trợ thông tin, hướng dẫn, phổ biến pháp luật 

trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thông qua hoạt động 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp và người tham gia bán 

hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. 

- Trực tiếp tham gia các hoạt động tọa đàm của các cơ quan báo chí, truyền 

thông nhằm phổ biến kiến thức, pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 

rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Kịp thời cung cấp thông tin cho các hiệp, hội, các trường Đại học, các địa 

phương để thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về pháp luật liên 

quan đến bán hàng đa cấp cho nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao 

động tại các huyện, vùng sâu, vùng xa. 

- Thường xuyên cập nhật và chia sẻ các thông tin tuyên truyền và kết quả 

xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp tại đia 

bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử 

của các sở, ngành. 

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp 

- Phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán 

bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp tại địa bàn tỉnh. 

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, các địa phương để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên 

quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn 

tỉnh. 
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- Phối hợp với cơ quan Trung ương để kịp thời cập nhật thông tin, trao đổi 

vướng mắc, hướng dẫn giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể liên quan đến 

hoạt động bán hàng đa cấp.  

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm trong quản lý 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có điều kiện. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh 

doanh theo phương thức đa cấp 

- Chú trọng hoạt động thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch hàng năm hoặc 

đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được xác nhận đăng ký hoạt 

động bán hàng đa cấp tại địa phương. 

- Theo dõi, giám sát việc bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại 

địa phương theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP đối với các doanh nghiệp đã được cấp 

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp  theo quy 

định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP và thông tư 24/2014/TT-BCT trong và sau thời 

gian chuyển tiếp 12 tháng kể từ thời điểm Nghị định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực; có 

biện pháp xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ theo quy định 

nhưng vẫn hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn sau thời gian chuyển đổi. 

- Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại 

địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp tại địa bàn. 

- Phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh bán 

hàng theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động bán hàng đa cấp và chưa được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

tại địa phương; chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh theo 

phương thức đa cấp không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa 

cấp hoặc không đúng nội dung Giấy chứng nhận tại điều 217a Luật số 

12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật 

hình sự số 100/2015/QH13. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của 

doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp. 

- Kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về 

bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời xử lý vi phạm. 

 5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính công đã được công bố 

công khai và tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. 
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- Hoàn thiện Trang thông tin điện tử của các sở, ngành để thuận tiện trong 

quá trình cập nhật, truyền tải thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. 

- Thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin để truy cập trang thông tin 

điện tử về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người 

tiêu dùng - Bộ Công Thương cung cấp để trao đổi thông tin và phối hợp thực thi 

pháp luật về bán hàng đa cấp. 

III. KINH PHÍ: 

1. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các đơn vị liên quan dự toán thực 

hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng 

năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn kinh 

phí huy động tài trợ khác (nếu có). 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương: 

- Phổ biến các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp cho các sở, ngành 

liên quan, địa phương, doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa 

bàn tỉnh; đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở; cung cấp thông tin 

cho các cơ quan thông tấn báo chí; tham gia các hoạt động tọa đàm của các cơ 

quan báo chí, truyền thông. 

- Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại 

địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp tại địa bàn. 

- Tập huấn cán bộ làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để hướng 

dẫn, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp và hướng dẫn ứng dụng công nghệ 

thông tin cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. 

- Phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công 

Thương tổ chức tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng cho cán bộ thực hiện công 

tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại 

địa phương. 

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm trong quản lý 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

- Theo dõi, giám sát việc bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

tại địa phương của các doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-

CP của Chính phủ; quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký 

hoặc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo 

bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. 
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- Thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho các sở, ngành, hiệp, hội, 

các trường Đại học, các địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền; đồng thời 

tư vấn, tạo điều kiện hỗ trợ thông tin, hướng dẫn về pháp luật bán hàng đa cấp 

cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Hoàn thiện Trang thông tin điện tử của Sở, tạo chuyên mục riêng về quản 

lý hoạt động bán hàng đa cấp để thường xuyên cập nhật thông tin; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và truy cập trang thông tin 

điện tử về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ Công Thương cung cấp. 

2. Cơ quan Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh: 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; cử cán bộ tham gia các 

khóa đào tạo kiến thức pháp luật về lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp. 

- Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, nhắc nhở thông qua hoạt động thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp 

trên địa bàn tỉnh. 

- Cung cấp thông tin về tình hình kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm cho 

Báo, Đài và trên trang thông tin điện tử của Chi cục; tham gia tọa đàm của các cơ 

quan báo chí, truyền thông nhằm phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán 

hàng đa cấp. 

- Phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng theo 

phương thức đa cấp khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp và chưa được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phương; chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm theo quy định. 

- Phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm 

soát thị trường, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; kiểm 

tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp bán hàng 

đa cấp. 

- Chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch hàng năm 

hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được xác nhận đăng ký 

hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. 

- Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể 

phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các 

trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép. 

3. Công an tỉnh: 

- Chủ động phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường trong công tác kiểm 

tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức hội nghị, 
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hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và người tham gia trên địa 

bàn tỉnh, đảm bảo tình hình an ninh trật tự.   

- Cử cán bộ phối hợp với Sở Công Thương trong trao đổi thông tin liên 

quan đến hoạt động bán hàng đa cấp để kịp thời nắm tình hình và xử lý các vụ 

việc phát sinh, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn; điều tra, xác minh đối 

với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Sở Y tế: 

- Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch hàng 

năm hoặc đột xuất khi cần thiết đối với việc đáp ứng điều kiện hàng hóa kinh 

doanh theo phương thức đa cấp, hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên 

truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và 

các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Y tế. 

- Phổ biến pháp luật, thông tin tuyên truyền thông qua hội nghị phổ biến pháp 

luật, trên trang thông tin điện tử của Sở, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và 

xử lý vi phạm liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí 

tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện hàng hóa 

kinh doanh theo phương thức đa cấp; trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng 

cáo đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở. 

- Phổ biến pháp luật, thông tin tuyên truyền thông qua hội nghị phổ biến 

pháp luật, trên trang thông tin của Sở, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và 

xử lý vi phạm liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông:  

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện: 

- Phối hợp với Sở Công Thương, chi cục Quản lý thị trường và các Sở, 

ngành liên quan để cập nhật thông tin, phán ánh kịp thời, chính xác, khách quan 

về tình hình hoạt động, tình hình xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp kinh 

doanh theo phương thức đa cấp.  

- Tổ chức các chuyên mục, tọa đàm 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 

bán hàng đa cấp trái quy định pháp luật. 
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8. Cục Thuế tỉnh: Hướng dẫn thực hiện pháp luật về thuế cho các doanh 

nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp bán 

hàng đa cấp. 

9. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, 

sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đúng quy định pháp luật. 

10. UBND thành phố, thị xã và các huyện: 

- Phối hợp chặt chẽ Sở Công Thương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà 

nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Chủ động phối hợp với lực 

lượng Quản lý thị trường, lực lượng Công an trên địa bàn tổ chức thanh tra, kiểm 

tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bán hàng đa cấp tại địa phương hoặc 

chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông 

tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục về các nội dung liên quan đến hoạt động 

bán hàng đa cấp trên địa bàn. 

- Tổ chức phổ biến các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp thông qua 

hoạt động hội nghị, hội thảo, thực hiện công tác truyên truyền thông qua báo, đài 

địa phương, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bán hàng 

đa cấp. 

- Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn, đào tạo về kiến thức pháp luật bán hàng 

đa cấp. 

- Bố trí một phần kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để tổ chức 

thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra về tình hình hoạt động bán 

hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. 

11. Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng 

- Hàng năm có kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền 

cho người dân, người tham gia bán hàng đa cấp hiểu và nắm vững các quy 

định pháp luật về bán hàng đa cấp, các quy định liên quan đến Luật bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng nhằm kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các hoạt động 

đa cấp bất chính.  

- Phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan trong công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; phối 

hợp với cơ quan thông tấn báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật. 

- Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật, hướng dẫn người dân, người tham 

gia bán hàng đa cấp về việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình trong quá 

trình tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. 
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12. Tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp 

- Trong quá trình hoạt động kinh doanh, phải tuân thủ các quy định pháp 

luật về bán hàng đa cấp; tạo điều kiện, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp 

tại đơn vị. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về nội dung đào tạo bán hàng đa cấp cho 

người tham gia; đồng thời tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, phổ biến 

pháp luật về bán hàng đa cấp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý mạng 

lưới người tham gia bán hàng đa cấp, cung cấp thông tin công khai, minh bạch 

trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, các địa 

phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND 

tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, dự toán kinh phí hàng năm của đơn vị để thực 

hiện.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, các đơn vị tổng hợp báo cáo 

tình hình, kết quả và các khó khăn, vướng mắc cho Sở Công Thương (định kỳ 

06/lần vào trước ngày 25 của tháng 01 và tháng 7 hàng năm); Sở Công Thương 

tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh./.  

 
Nơi nhận:                                                                  
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: CT, TC, YT, NN 

&PTNT, KHCN, TT&TT, Công an; 

- UBND TP,TX và các huyện; 

- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; 

- Chi cục Quản lý thị trường; 

- CVP và PCVP Đ.N.Trân; 

- Lưu: VT, CT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 
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