
   
BẢN CAM KẾT 

(Áp dụng cho cá nhân có giao kết Hợp đồng bán hàng đa cấp 

với Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam) 
 Tên tôi là:……………………………………………………………………..……. 

 Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu:………………………... 

 Ngày cấp:…………………. Nơi cấp:………………................................................ 

   số  h nh  i n: ……………………………………………………………….. 

 Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú nếu khác thường trú): ………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 Sau khi được Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam(“Công ty”) cung cấp thông tin về Điều 

kiện tham gia (*) và các Hành vi bị cấm đối với Thành viên (**) tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về 

Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có hiệu lực từ ngày 2/5/2018, tôi xin cam 

kết: 

1.  Kể từ ngày 2/5/2018 v  cho đến thời điểm hiện tại, tôi KHÔNG PHẢI LÀ CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC(***) theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức năm 2008. 

2.   Tôi sẽ ngay lập tức thông báo lại cho Công ty nếu tôi trở thành Cán bộ, Công chức theo luật hiện 

hành sau thời điểm ký Bản Cam Kết này. 

3.   Ngoài ra, tôi cũng KHÔNG thuộc các trường hợp pháp luật cấm tham gia bán h ng đa cấp. 

4.   ôi đ  được biết và hiểu rằng mọi Thành viên của Công ty KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN “hoạt 

động bán h ng đa cấp tại địa phương” (****) nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt 

động tại địa phương. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin nêu trên. 

                              …..…, ngày…………tháng………năm … 

Lưu ý: 

- Chi tiết các quy định liên quan của Luật Cán bộ, Công chức 

2008 và Nghị định 40/2018/NĐ-CP, xin vui lòng xem tại mặt 

sau của Bản Cam kết này. 

- Thông tin chi tiết về các địa phương Herbelife Việt Nam 

chưa được cấp xác nhận hoạt động tại địa phương xin vui 

lòng xem trên website của Công ty: 
https://vn.myherbalife.com/;  

http://www.herbalife-vietnam.com/ 

                                                                          

           CÁ NHÂN CAM KẾT 

          (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

https://vn.myherbalife.com/


 

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TRONG BẢN CAM KẾT 

(*) Điều 28 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp - Điều kiện đối với người 

tham gia bán hàng đa cấp. 

1. Người tham gia bán h ng đa cấp l  cá nhân có năng lực h nh vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

2. Những trường hợp sau không được tham gia bán h ng đa cấp: 

a) Người đang chấp h nh hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán h ng giả, sản xuất, buôn bán h ng cấm, quảng cáo 

gian dối, lừa dối khách h ng, lừa đảo chiếm đoạt t i sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản, chiếm giữ trái phép t i sản,  tội vi 

phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp; 

b) Người nước ngo i không có giấy phép lao động tại  iệt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp trừ trường hợp được miễn theo quy 

định của pháp luật; 

c) Người tham gia bán h ng đa cấp đ  từng bị xử phạt do vi phạm các quy định tại khoản 2, khoản 3 v  khoản 4 Điều 5 Nghị định này 

m  chưa hết thời hạn được coi l  chưa bị xử lý vi phạm h nh chính; 

d) Cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định này.  

(Điểm c khoản 1 Điều 7: “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 không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức 

vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp 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 này”); 

đ) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

 

(**) Điều 5 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Những hành vi bị cấm 

trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

2. Cấm người tham gia bán h ng đa cấp thực hiện những h nh vi sau đây: 

e)  hực hiện hoạt động bán h ng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán h ng đa cấp 

tại địa phương. 

 

(***) Điều 4 Luật Cán bộ, Công chức- Định nghĩa “Cán bộ  công chức”:  

1. Cán bộ l  công dân  iệt Nam, được bầu cử, ph  chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng 

Cộng sản  iệt Nam, Nh  nước, tổ chức chính trị - x  hội ở trung ương, ở tỉnh, th nh phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung l  

cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị x , th nh phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung l  cấp huyện), trong bi n chế v  hưởng lương từ ngân sách 

nh  nước.  

2. Công chức l  công dân  iệt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm v o ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản 

 iệt Nam, Nh  nước, tổ chức chính trị - x  hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân m  

không phải l  sĩ quan, quân nhân chuy n nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân m  không 

phải l  sĩ quan, hạ sĩ quan chuy n nghiệp v  trong bộ máy l nh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản  iệt 

Nam, Nh  nước, tổ chức chính trị - x  hội (sau đây gọi chung l  đơn vị sự nghiệp công lập), trong bi n chế v  hưởng lương từ ngân 

sách nh  nước; đối với công chức trong bộ máy l nh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương 

của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

3. Cán bộ x , phường, thị trấn (sau đây gọi chung l  cấp x ) l  công dân  iệt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong 

 hường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - x  hội; công chức 

cấp x  l  công dân  iệt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuy n môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp x , trong bi n 

chế v  hưởng lương từ ngân sách Nh  nước. 

(****) Điều 19 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp - Hoạt động bán hàng đa 

cấp tại địa phương.  

Doanh nghiệp bán h ng đa cấp được coi l  có hoạt động bán h ng đa cấp tại địa phương nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có thực hiện chức năng li n quan đến hoạt động bán h ng đa cấp 

tại địa phương. 

2. Doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đ o tạo về bán h ng đa cấp tại địa phương. 

3. Doanh nghiệp có người tham gia bán h ng đa cấp cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú) 

hoặc thực hiện hoạt động tiếp thị, bán h ng theo phương thức đa cấp tại địa phương. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=42/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1

