
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:         /SCT-QLTM 
V/v thông báo tổ chức hội nghị, hội 

thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng  9  năm 2020 

 

Kính gửi:  

    - Công an tỉnh Trà Vinh; 

    - Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh;  

    - UBND thành phố Trà Vinh. 
 

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 1912/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân  tỉnh Trà Vinh, Ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và 

quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

  Ngày 22/9/2020, Sở Công Thương có nhận Hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, 

hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp số 277-TV/PA ngày 21 tháng 9 năm 2020 của 

Công ty TNHH Amway Việt Nam, địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, đường số 30, Khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II-A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam như sau: 

 - Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: Hội thảo chia sẻ cơ hội kinh doanh cùng 

Amway. 

- Thời gian tổ chức: 07h30 đến 17h30 ngày 18/10/2020. 

 - Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Kim Long- đường Võ Nguyên Giáp, khóm 1, 

phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán hàng đa 

cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm tuân thủ đúng quy định Nhà nước. Sở Công Thương 

thông báo đến Công an tỉnh Trà Vinh, Cục Quản lý thị trường Trà Vinh và UBND 

thành phố Trà Vinh biết để chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp tổ chức 

hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp không đúng quy định. 

 Sở Công Thương cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở (biết); 

- Phòng PC03-Công an tỉnh 

- Phòng PA04-Công an tỉnh    (p/hợp); 

- Phòng KT thành phố 

- Thanh tra Sở 

- Web Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Nhạnh  
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