
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI 

1.  Điều kiện để trở thành Nhà phân phối  

1.1 Là người từ đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp 

luật. 

1.2  Nhà phân phối không thuộc các trường hợp sau đây:  

a. Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối Khách hàng, 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái 

phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp;  

b. Người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có 

thẩm quyền cấp, trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật;  

c. Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị phạt do vi phạm các quy định sau 

đây mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính:  

- Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được 

ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;  

- Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia 

bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp;  

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp 

khi chưa được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản;  

- Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp 

khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia;  

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, 

yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp 

hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;  

- Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa 

được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.  

- Kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, 

giới thiệu về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của tổ chức, cá 

nhân khác khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng 

đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;  



- Tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức 

đa cấp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

d. Cá nhân đã từng là thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, chủ sở hữu 

đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ 

đông sáng lập đối với Công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo 

quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 03 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 

cấp;  

e. Cán bộ và công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;  

f. Bị chấm dứt do vi phạm Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty hoặc 

với tập đoàn PM ở nước khác trước đó.  

g. Đang là nhân viên hoặc là Nhà phân phối của một Công ty bán hàng đa cấp khác 

tại thời điểm đăng ký.  

2. Thủ tục đăng ký trở thành Nhà phân phối Người đăng ký cần chuẩn bị và hoàn 

tất các hồ sơ sau:  

- 02 (hai) bản Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo mẫu của Công ty đã 

được điền đầy đủ thông tin và ký tên xác nhận của Nhà phân phối;  

- 01 (một) bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu còn hiệu lực (bản sao công chứng hoặc bản gốc để đối chiếu);  

- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (trong trường hợp đăng 

ký Nhà phân phối vợ/chồng);  

- 01 (một) bản sao Giấy phép lao động hoặc giấy tờ khác tương đương trong 

trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật còn hiệu lực (đối với 

người nước ngoài);  

- 02 (hai) hình 3x4 cm.  

 

 

 



3. Thủ tục ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp  

3.1 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Người đăng ký nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hồ 

sơ theo quy định tại Mục 4.2 Quy tắc hoạt động đến địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty.  

3.2 Bước 2: Kiểm tra và phê duyệt hợp đồng  

a. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ đăng 

ký: 

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Công ty sẽ ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa 

cấp và gửi lại (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cho Nhà phân phối 

một bản gốc Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đã ký. Trường hợp nhận 

trực tiếp tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, Nhà phân phối có trách nhiệm ký 

nhận vào hệ thống lưu hồ sơ của Công ty. Trường hợp nhận qua đường bưu 

điện, Nhà phân phối có trách nhiệm thanh ký nhận vào vận đơn và thanh toán 

phí chuyển phát theo hóa đơn của đơn vị chuyển phát.  

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Công ty sẽ thông báo cho Người đăng ký để bổ sung 

hồ sơ theo đúng quy định.  

b. Sau khi Hợp đồng được phê duyệt:  

- Công ty sẽ cấp cho Nhà phân phối một Mã số Nhà phân phối (Nhà phân phối 

không phải trả bất kỳ chi phí nào). Nhà phân phối sẽ sử dụng Mã số Nhà 

phân phối trong các các giao dịch liên quan tới hoạt động bán hàng đa cấp 

với với Công ty.  

- Nhà phân phối chưa được tiến hành bất cứ hoạt động bán hàng, tuyển dụng 

theo phương thức đa cấp nào. 


