UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 946/SCT - QLTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 05 tháng 8 năm 2019

V/v thông báo chấm dứt hoạt động
bán hàng đa cấp tại địa phương

Kính gửi:
- Công ty TNHH World Việt Nam
- Công ty TNHH CNI Việt Nam
Sở Công Thương nhận được Công văn số 328/CT-KLM ngày 10 tháng 4 năm
2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, về việc thông báo thông báo
thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH
World Việt Nam và Công ty TNHH CNI Việt Nam.
Căn cứ Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018
của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, nay Sở
Công thương thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương với nội
dung như sau:
1.1 Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH WORLD VIỆT NAM.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106685360
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Cấp lần đầu ngày: 07/11/2014
Lần thay đổi gần nhất: 21/6/2016
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà văn phòng An Phú, số 1, ngõ 24 Hoàng Quốc
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04765 7860
Fax: 04765 7862
1.2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên : BÙI XUÂN NGỌC
Quốc tịch: Việt Nam
Hộ chiếu số: B1731422
Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
Cấp ngày: 04/01/2008
Chức vụ: Giám đốc
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 23, ngách 3/24 ngõ 3, phố Thái Hà,
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
1.3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 041/QLCT-GCN
Do: Cục Quản lý Cạnh tranh- Bộ Công thương.
Cấp lần đầu ngày: 20/4/2015, cấp sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 24/4/2017.
1.4. Người liên hệ tại địa phương: Phạm Minh Tuấn

Điện thoại: 0916115666
2.1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CNI VIỆT NAM.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312527296
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Cấp lần đầu ngày: 24/10/2013
Lần thay đổi gần nhất: 21/10/2015
Địa chỉ trụ sở chính: Số 39 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ
Chí Minh.
Điện thoại: 839204535
Fax: 839204536
2.2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên : CHEONG CHIN TAI
Quốc tịch: Malaysia
Hộ chiếu số: A35490761
Nơi cấp: Malaysia
Cấp ngày: 27/5/2015
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: No15, Jalan 13/10E Seksyen 13, 40100 Shah
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
2.3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 030/QLCT-GCN
Do: Cục Quản lý Cạnh tranh- Bộ Công thương.
Cấp lần đầu ngày: 14/02/2015, cấp sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 22/11/2016.
2.4. Người liên hệ tại địa phương: Nguyễn Ngọc Điệp
Điện thoại: 02839204535
Công ty TNHH World Việt Nam và Công ty TNHH CNI Việt Nam có trách
nhiệm hoàn thành các thủ tục để chấm dứt hoạt động đa cấp tại địa phương; công
bố trên trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động
bán hàng đa cấp tại địa phương; chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa
cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương theo
quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; hoàn thành các nghĩa
vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có
thẩm quyền tại địa phương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CT&BVNTD (để báo cáo);
- CA tỉnh (theo dõi, g/sát);
- Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk (theo dõi, g/sát);
- Ủy ban nhân huyện, t.xã, t.phố (theo dõi, g/sát);
- Thanh tra Sở (theo dõi, g/sát);
- Lưu VT, QLTM.
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