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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động 

 bán hàng đa cấp tại địa phƣơng 

  

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG                        

 

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; 

Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-CT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Cục 

Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thương mại và Xuất nhập khẩu về 

việc thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương đã cấp 

cho Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 01 Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phương đã cấp cho Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, lý do thu hồi: Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và văn bản xác nhận đăng 

ký hoạt động bán hàng đa cấp số 635/XN-SCT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở 

Công Thương hết hiệu lực kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực pháp luật. 

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý thương mại và Xuất 

nhập khẩu, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế và tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;  

- Cục CT&BVNTD-Bộ Công Thương;                                                                                                                                 

- Công an tỉnh; 

- Cục QLTT tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, KH&CN, TT&TT; 

- UBND các huyện, TX và TP Huế; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu VT, TM&XNK. 
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