
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

  

THƯ CAM KẾT VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP 

Kính gửi: Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 

Tên tôi là: ......................................................................................................................  

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

Điện thoại liên hệ: ..........................................................................................................  

Tôi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật và tôi không phải là: 

❑  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; 

❑  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; 

❑ Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt do vi phạm những hành vi bị cấm 

trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo Điều 5 Nghị định 

40/2018/NĐ-CP mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; 

❑  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 và Nghị định 40/2018/NĐ-CP; 

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

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

  

  ………, ngày……. tháng……. năm……..  

NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


