
 

 

VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐA CẤP CỦA HERBALIFE VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ THỌ 

 
Kính gửi Quý Thành Viên, 
 
Đến ngày 02/05/2019, Công ty Herbalife đã đăng ký thành công hoạt động tại địa phương tại 
62 Tỉnh/thành phố theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Quý Thành Viên có thể tham 
khảo Danh sách các tỉnh/thành phố được phép hoạt động tại đây: 
https://vn.myherbalife.com/ed/vi-VN/pages/Public/business_activities.html  
 
Hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục chờ Tỉnh Phú Thọ xác nhận đăng ký hoạt động tại địa phương 
này. Để tuân thủ Nghị định 40/2018-NĐ-CP, Công ty sẽ tạm thời áp dụng những biện pháp sau, 
cho tới khi có thông báo cập nhật: 

1. Công ty sẽ không tổ chức bất kỳ sự kiện hội nghị, hội thảo, đào tạo nào tại tỉnh Phú Thọ;  

2. Công ty sẽ không giao hàng cho các đơn hàng có địa chỉ tại Phú Thọ; 

3. Đề nghị Quý Thành Viên tạm dừng mọi hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng 

lưới tại tỉnh Phú Thọ. Bất kỳ vi phạm nào của điều này sẽ dẫn tới việc bị chấm dứt Hợp 

đồng Thành viên với Công ty; 

4. Công ty sẽ không tiếp nhận các Hợp đồng Thành Viên mới có người bảo trợ hoặc Người 

đăng ký cư trú tại tỉnh Phú Thọ; 

5. Đối với các khách hàng có địa chỉ thường trú tại Phú Thọ nhưng địa chỉ tạm trú ở các 

tỉnh/thành phố khác và có nhu cầu trở thành thành Viên của Công ty, Khách hàng cần 

nộp giấy xác nhận của Công an địa phương nơi  tạm trú kèm theo CMND hoặc CCCD bản 

sao chứng thực; 

6. Đối với các Thành Viên có địa chỉ cư trú đã đăng ký với Công ty tại tỉnh Phú Thọ và đang 

có sự thay đổi nơi cư trú, đề nghị cập nhật nơi cư trú mới bằng cách nộp Đơn Đăng Ký 

Thay Đổi Địa chỉ kèm theo xác nhận nơi cư trú của cơ quan có thẩm quyền tại địa 

phương kèm theo (xác nhận hoặc đăng ký tạm trú trong trường hợp thay đổi địa chỉ 

tạm trú hoặc sổ hộ khẩu trong trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú).  

 
Nếu quý Thành viên có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng Liên hệ Phòng Dịch Vụ Thành Viên: 
- Tại Tp. HCM: 26 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3 
- Tại Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân. 
- Điện thoại: +84 (0)28-3829191  
- Email: dichvuthanhvien@herbalife.com 
 
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Thành Viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật. 
 
Herbalife Việt Nam 


