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HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP  
 

Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp này (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng 

Đa Cấp”) được ký kết giữa Công Ty TNHH QNET VN và người tham gia bán hàng đa cấp (sau 

đây gọi tắt là “Đại Diện Độc Lập”). 

 

CÔNG TY TNHH QNET VN (sau đây gọi tắt là “Công Ty”); địa chỉ trụ sở: số 13 Phạm Viết 

Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; số điện thoại: 028 7300 

0875; website: www.qnetvn.net; đại diện theo pháp luật: Ông Francis Soh Chee Ming và Bà 

Nguyễn Nhã Như Uyên. 

 

Thông tin Đại Diện Độc Lập 

Đại Diện Độc Lập được cấp một Mã Số Đại Diện Độc Lập cho toàn bộ các giao dịch liên quan 

đến tài khoản Đại Diện Độc Lập. Vợ/chồng có thể tham gia cùng Đại Diện Độc Lập dưới một 

Mã Số Đại Diện Độc Lập đó, bằng việc ký vào Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này, xác 

nhận rằng toàn bộ các thông tin cung cấp dưới đây là đúng và chính xác. 

 

Họ tên Đại Diện Độc Lập:  ______________________________________________________  

Ngày tháng năm sinh:   __________________________________________________________  

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu:   

Ngày cấp: ______________________ Nơi cấp: _______________________________________ 

Địa chỉ thường trú: 

_____________________________________________________________________________ 

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú): 

_____________________________________________________________________________ 

Số điện thoại: __________________________________________________________________ 

Địa chỉ email:  _________________________________________________________________  

 

Thông tin vợ/chồng (áp dụng trong trường hợp vợ/chồng cùng đăng ký tham gia là Đại 

Diện Độc Lập): 

Họ tên: _______________________________________________________________________ 

Ngày tháng năm sinh: ___________________________________________________________ 

Số chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: _______________________________  

Ngày cấp: _______________ Nơi cấp: _____________________________________________  

 

Thông tin chuyển khoản ngân hàng: 

Số tài khoản ngân hàng: _________________________________________________________ 

Tên chủ tài khoản: ______________________________________________________________ 

Ngân hàng: ___________________________________________________________________ 

Chi nhánh: ____________________________________________________________________ 

 

Họ tên Người Bảo Trợ: _________________________________________________________ 

Mã số Đại Diện Độc Lập của Người Bảo Trợ: ________________________________________ 

Điều 1.  Các định nghĩa 

Trừ trường hợp được quy định khác, các thuật ngữ được sử dụng trong Hợp Đồng Tham Gia 

Bán Hàng Đa Cấp này sẽ mang ý nghĩa giống như các thuật ngữ được định nghĩa trong Quy Tắc 

Hoạt Động, Kế Hoạch Trả Thưởng và các tài liệu chính thức khác của Công Ty. 

Điều 2. Tham chiếu đến các tài liệu liên quan  
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2.1. Trừ trường hợp được quy định khác, các tài liệu bao gồm như Quy Tắc Hoạt Động, Kế 

Hoạch Trả Thưởng và các tài liệu chính thức khác của Công Ty (được gọi chung là “Các 

Tài Liệu Liên Quan”), sau khi được đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận thì sẽ được xem là một phần không tách rời của Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng 

Đa Cấp này và là căn cứ để tham khảo và đối chiếu đến Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng 

Đa Cấp này. 

2.2. Tất cả các sửa đổi và bổ sung của Các Tài Liệu Liên Quan sẽ có hiệu lực và ràng buộc 

giữa Công Ty và Đại Diện Độc Lập sau khi Công Ty đăng ký, và được cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận và thông báo trên các phương tiện truyền thông chính thức của Công 

Ty đến Đại Diện Độc Lập. Những sửa đổi và bổ sung của Các Tài Liệu Liên Quan này sẽ 

có hiệu lực ngay khi Công Ty được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Bản sao của Các 

Tài Liệu Liên Quan đã được sửa đổi, bổ sung sẽ được công bố công khai tại trụ sở chính 

của Công Ty. Nếu Đại Diện Độc Lập không đồng ý với các sửa đổi và bổ sung của Các 

Tài Liệu Liên Quan, Đại Diện Độc Lập có thể yêu cầu Công Ty chấm dứt Hợp Đồng 

Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Công Ty 

trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày Công Ty thông báo trên các phương tiện 

truyền thông chính thức của Công Ty đến Đại Diện Độc Lập. Việc chấm dứt và thanh lý 

Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này theo yêu cầu của Đại Diện Độc Lập sẽ được 

thực hiện theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Các Tài Liệu Liên Quan sau 

khi sửa đổi, bổ sung. Sau thời hạn này, nếu Công Ty không nhận được bất kỳ yêu cầu 

nào từ Đại Diện Độc Lập về việc chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này 

thì các nội dung sửa đổi, bổ sung của Các Tài Liệu Liên Quan được coi là đã được Đại 

Diện Độc Lập chấp nhận. 

2.3. Các Tài Liệu Liên Quan được xem là có mối quan hệ qua lại và bổ sung lẫn nhau. Tuy 

nhiên, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Các Tài Liệu Liên Quan và Hợp Đồng 

Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này thì Các Tài Liệu Liên Quan sẽ được ưu tiên áp dụng. 

Điều 3. Đăng ký trở thành Đại Diện Độc Lập của Công Ty 

3.1 Điều kiện để trở thành Đại Diện Độc Lập 

3.1.1. Là công dân Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; 

Người nước ngoài không thể đăng ký để trở thành Đại Diện Độc Lập; 

3.1.2. Đại Diện Độc Lập không thuộc một trong các trường hợp sau:  

(a) 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 bán hàng đa 

cấp; 

(b) Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị phạt do vi phạm các quy định sau đây 

mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính: 

(i) Người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện một trong những hành vi sau 

đây: 

− Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định 

để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; 

− Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc 

tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt 

động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; 
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− Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức 

đa cấp khi chưa được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng 

văn bản; 

− Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh 

nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang 

tham gia; 

− Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến 

khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán 

hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;  

− Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp 

chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phương. 

(ii) Cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, 

đào tạo, giới thiệu về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của 

tổ chức, cá nhân khác khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

(iii) Cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo 

phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

(c) Cá nhân là 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 

40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp ; 

(d) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;  

(e) Đang là người tham gia bán hàng đa cấp của một công ty khác tại thời điểm đăng 

ký trở thành Đại Diện Độc Lập. 

3.1.3. Bắt buộc phải ký kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp và sử dụng mẫu Hợp Đồng 

Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp của Công Ty. 

3.2 Để trở thành Đại Diện Độc Lập, người muốn tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp 

của Công Ty phải hoàn thành và nộp lại: 

3.2.1. 02 bản Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp theo mẫu của Công Ty (Công Ty giữ 01 

bản và Đại Diện Độc Lập giữ 01 bản); 

3.2.2. 01 bản sao chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực (bản sao 

chứng thực hoặc mang theo bản gốc để đối chiếu); 

3.2.3. 01 bản sao tài liệu chứng minh thông tin về tài khoản ngân hàng cá nhân; và 

3.2.4. 02 hình 3x4cm. 

3.3 Người tham gia bán hàng đa cấp sẽ chỉ trở thành Đại Diện Độc Lập nếu Hợp Đồng Tham 

Gia Bán Hàng Đa Cấp của họ được chấp thuận bởi Công Ty. Công Ty có quyền chấp 

nhận hoặc từ chối ký bất kỳ Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp nào theo quyết định 

riêng của mình. 
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3.4 Đại Diện Độc Lập bắt buộc phải tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản miễn phí được 

Công Ty tổ chức, được cấp xác nhận bằng văn bản về việc hoàn thành nội dung và thời 

lượng Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản (sau đây gọi tắt là “Chứng Chỉ Đào Tạo Cơ 

Bản”) và ký bản cam kết bằng văn bản theo Mẫu số 13 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP 

(sau đây được gọi tắt là “Bản Cam Kết”) trước khi được cấp Thẻ thành viên. 

Điều 4.  Quyền và nghĩa vụ của Đại Diện Độc Lập 

Đại Diện Độc Lập sẽ có các quyền và nghĩa vụ như được quy định tại Hợp Đồng Tham Gia Bán 

Hàng Đa Cấp này và Các Tài Liệu Liên Quan. Ngay khi được Công Ty yêu cầu, Đại Diện Độc 

Lập phải cung cấp cho Công Ty bằng chứng để chứng minh rằng Đại Diện Độc Lập đã hoàn 

thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình, nếu có, theo quy định tại Điều này. 

4.1. Đại Diện Độc Lập có các quyền sau đây: 

4.1.1. Tự quản lý công việc kinh doanh của mình với Công Ty, tự quyết định việc mua và bán 

Sản Phẩm của Công Ty bằng Mã Số Đại Diện Độc Lập; 

4.1.2. Đại Diện Độc Lập sau khi hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản và được cấp Thẻ 

thành viên có quyền bảo trợ những người khác trở thành Đại Diện Độc Lập để phát triển 

mạng lưới bán hàng đa cấp của mình. Chỉ có Đại Diện Độc Lập mới có quyền giới thiệu 

Khách Hàng và/hoặc giới thiệu một Đại Diện Độc Lập mới khác cho Công Ty; và 

4.1.3. Đại Diện Độc Lập có thể nhận tài liệu và thông tin liên lạc khác định kỳ từ Công Ty. Đại 

Diện Độc Lập có thể được mời tham gia các dịch vụ hỗ trợ, đào tạo, truyền động lực và 

công nhận do Công Ty tài trợ. Đại Diện Độc Lập cũng có thể được mời tham gia các 

cuộc thi và chương trình khuyến mại, tưởng thưởng do Công Ty tài trợ cho Đại Diện 

Độc Lập. 

4.2. Đại Diện Độc Lập có các nghĩa vụ sau đây: 

4.2.1. Đại Diện Độc Lập chỉ được thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng 

lưới bán hàng đa cấp sau khi được cấp Thẻ thành viên; 

4.2.2. Xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng; 

4.2.3. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực khi giới thiệu về Công Ty, hàng hóa kinh doanh 

theo phương thức đa cấp, Các Tài Liệu Liên Quan của Công Ty; 

4.2.4. Tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản, ký Bản Cam Kết để được Công Ty cấp (i) 

Chứng Chỉ Đào Tạo Cơ Bản; và (ii) Thẻ thành viên trước khi tiếp thị, bán hàng và phát 

triển mạng lưới bán hàng của Đại Diện Độc Lập; 

4.2.5. Đại Diện Độc Lập không được phép đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc phát ngôn nào về Công 

Ty hoặc các Sản Phẩm của Công Ty ngoại trừ việc tham chiếu đến Các Tài Liệu Liên 

Quan của Công Ty; 

4.2.6. Chỉ được phép giới thiệu, phổ biến các thông tin được đề cập trong Các Tài Liệu Liên 

Quan của Công Ty. Đại Diện Độc Lập sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc 

trình bày, cung cấp các thông tin không nằm trong Các Tài Liệu Liên Quan này; 

4.2.7. Tuân thủ Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp và Các Tài Liệu Liên Quan của Công 

Ty và mọi sửa đổi, bổ sung của các tài liệu này đã được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận (nếu cần) và được công bố thông qua các phương tiện truyền thông chính thức của 

Công Ty; 

4.2.8. Đại Diện Độc Lập không được phép công bố bất kỳ thông tin hoặc đưa ra tuyên bố nào, 

bằng văn bản và/hoặc bằng lời nói, làm mất uy tín hoặc bất lợi cho Công Ty. Đại Diện 

Độc Lập phải tôn trọng quyền quản lý của Công Ty tại bất kỳ thời điểm nào; 

4.2.9. Nghĩa vụ quảng bá cá nhân: Dù ở cấp bậc nào, Đại Diện Độc Lập liên tục thúc đẩy 
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việc bán hàng cá nhân thông qua việc bán Sản Phẩm của Công Ty và phục vụ các Khách 

Hàng hiện tại của mình; 

4.2.10. Nghĩa vụ đối với Tuyến Dưới: Bất kỳ Đại Diện Độc Lập nào giới thiệu một Đại Diện 

Độc Lập khác cho Công Ty đều được khuyến khích thực hiện việc hỗ trợ và đào tạo để 

đảm bảo rằng Tuyến Dưới của mình đang hoạt động và tiến hành việc kinh doanh với tư 

cách Đại Diện Độc Lập một cách phù hợp. Việc thường xuyên liên lạc và giao tiếp mang 

lại lợi ích cho cả Người Bảo Trợ và Tuyến Dưới của họ. Đại Diện Độc Lập phải mô tả 

Kế Hoạch Trả Thưởng một cách trung thực. Đại Diện Độc Lập không được tuyên bố về 

thu nhập có trong quá khứ, thu nhập tiềm năng hoặc thu nhập thực tế có thể đạt được cho 

Đại Diện Độc Lập tương lai. Đại Diện Độc Lập cũng không được sử dụng số liệu thu 

nhập của chính mình, hoặc của những Đại Diện Độc Lập khác như là một sự bảo đảm 

thành công cho người khác. Các tài liệu chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh 

tế khác không được sử dụng làm tài liệu tiếp thị. Đại Diện Độc Lập không được đưa ra 

sự bảo đảm về hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác hoặc ước tính chi phí đối 

với các Đại Diện Độc Lập tiềm năng; 

4.2.11. Bảo mật thông tin: Đại Diện Độc Lập có trách nhiệm duy trì tính toàn vẹn mạng lưới 

của Công Ty. Bất kỳ Đại Diện Độc Lập nào bị phát hiện ăn cắp thông tin hoặc can thiệp 

hoặc giả mạo cơ sở dữ liệu của Công Ty hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống máy tính của 

Công Ty (phần cứng và/hoặc phần mềm) hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu 

trên mà không có sự cho phép phù hợp, sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng Quy Tắc Hoạt 

Động và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, Đại Diện Độc Lập 

phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với mọi thiệt hại và tổn thất của Công Ty phát sinh 

do hành vi vi phạm này; và 

4.2.12. Tuân thủ pháp luật: Đại Diện Độc Lập phải tuân thủ tất cả các quy định, quy chế, pháp 

luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Đại Diện Độc Lập. 

Điều 5.  Quyền và nghĩa vụ của Công Ty 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp 

này, Các Tài Liệu Liên Quan và theo quy định của pháp luật Việt Nam, Công Ty còn có các 

quyền và nghĩa vụ như sau: 

5.1. Công Ty có quyền sử dụng thông tin cá nhân của Đại Diện Độc Lập đã được cung cấp 

trong Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này (bao gồm nhưng không giới hạn địa 

chỉ thường trú, nơi cư trú, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.) để gửi thông tin đến Đại 

Diện Độc Lập bằng đường bưu điện, gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn để cập nhật hoạt 

động kinh doanh của Công Ty có liên quan đến Đại Diện Độc Lập; 

5.2. Trong quá trình Đại Diện Độc Lập hoạt động kinh doanh cùng Công Ty, Công Ty có 

quyền sử dụng tên của Đại Diện Độc Lập, hình ảnh hoặc đoạn phim có sự xuất hiện của 

Đại Diện Độc Lập được chụp hình hoặc quay phim trong các sự kiện của Công Ty, hoặc 

hình ảnh hoặc đoạn phim do Đại Diện Độc Lập cung cấp cho Công Ty nhằm mục đích 

quảng bá cho các sự kiện này hoặc hỗ trợ hoạt động của Đại Diện Độc Lập. Tên, hình 

ảnh, đoạn phim này sẽ được sử dụng trong các tài liệu hỗ trợ kinh doanh và các kênh 

truyền thông chính thức của Công Ty như các trang thông tin điện tử, Facebook, ứng 

dụng trên thiết bị di động, áp phích, v.v. nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh của 

Công Ty; 

5.3. Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh 

doanh của Công Ty các tài liệu liên quan tới hoạt động bán hàng đa cấp và Sản Phẩm của 

Công Ty theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm: Mẫu Hợp Đồng Tham Gia 

Bán Hàng Đa Cấp, Kế Hoạch Trả Thưởng, Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản, Quy Tắc 

Hoạt Động và Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp và toàn bộ 

các tài liệu khác của Công Ty theo quy định của pháp luật; 
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5.4. Thực hiện đúng Quy Tắc Hoạt Động và Kế Hoạch Trả Thưởng đã đăng ký; 

5.5. Xây dựng, công bố giá bán của các hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp 

và tuân thủ giá bán đã công bố; 

5.6. Xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng Đại Diện Độc Lập của Công Ty và 

Khách Hàng mua hàng trực tiếp từ Công Ty; 

5.7. Giám sát hoạt động của Đại Diện Độc Lập để bảo đảm Đại Diện Độc Lập thực hiện đúng 

Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp, Quy Tắc Hoạt Động và Kế Hoạch Trả Thưởng 

của Công Ty; 

5.8. Chịu trách nhiệm đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Đại Diện Độc Lập trong trường 

hợp các hoạt động đó được thực hiện tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh hoặc tại các hội nghị, hội thảo, đào tạo của Công Ty; 

5.9. Khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của Đại Diện Độc Lập để nộp vào ngân sách nhà 

nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho Đại Diện Độc 

Lập; 

5.10. Vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa 

cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, đúng với giải trình kỹ 

thuật khi đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đảm bảo Đại Diện Độc Lập có thể truy cập 

và truy xuất các thông tin cơ bản về hoạt động bán hàng đa cấp của họ; 

5.11. Vận hành và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp 

thông tin về Công Ty và hoạt động bán hàng đa cấp của Công Ty đáp ứng quy định tại 

Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP; 

5.12. Vận hành hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Đại 

Diện Độc Lập, bao gồm điện thoại, thư điện tử và địa chỉ tiếp nhận; và 

5.13. Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về điều kiện kinh doanh và lưu thông đối 

với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

Điều 6. Chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp  

6.1. Các trường hợp chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp 

6.1.1. Đại Diện Độc Lập có quyền chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp bằng cách 

gửi thông báo bằng văn bản cho Công Ty trước khi chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán 

Hàng Đa Cấp ít nhất là mười (10) ngày làm việc.  

6.1.2. Công Ty có quyền chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp khi Đại Diện Độc 

Lập có hành vi vi phạm một trong các trường hợp sau: 

(a) Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa 

cấp khi chưa được cấp Thẻ thành viên; 

(b) Không xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng; 

(c) Không tuân thủ Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này và Quy Tắc Hoạt 

Động của Công Ty; hoặc 

(d) Cung cấp thông tin không đầy đủ, trung thực khi giới thiệu về Công Ty, hàng hóa 

kinh doanh theo phương thức đa cấp, Kế hoạch trả thưởng và Quy Tắc Hoạt 

Động của Công Ty. 

6.1.3. Công Ty có trách nhiệm chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp khi Đại Diện 

Độc Lập vi phạm quy định về một trong các hành vi sau: 

(a) Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký 

Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp; 
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(b) Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán 

hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của Công Ty; 

(c) Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi 

chưa được Công Ty ủy quyền bằng văn bản; 

(d) Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp 

khác tham gia vào mạng lưới của Công Ty; 

(e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu 

cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua 

hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;  

(f) Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi Công Ty chưa được cấp 

xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. 

6.1.4. Ngoài ra, Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này cũng bị chấm dứt khi Công Ty kết 

thúc thời hạn hoạt động nhưng không gia hạn; tự chấm dứt hoạt động theo quyết định 

của Công Ty; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bị thu hồi hoặc hết hạn 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. 

6.2. Trình tự, thủ tục chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp  

6.2.1. Trường hợp Đại Diện Độc Lập gửi thông báo bằng văn bản cho Công Ty về việc 

chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp  

(a) Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp đồng 

Đại Diện Độc Lập gửi thông báo bằng văn bản đến Công Ty ít nhất là mười (10) 

ngày làm việc trước ngày dự định chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa 

Cấp này. 

(b) Bước 2: Thanh lý Hợp đồng 

1. Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, 

Công Ty và Đại Diện Độc Lập sẽ rà soát, tính toán và thống nhất về các 

quyền và nghĩa vụ liên quan bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) Hoa 

Hồng và các lợi ích kinh tế khác mà Đại Diện Độc Lập được hưởng; (ii) 

Các khoản nợ, nghĩa vụ của cũng như các khoản phải khấu trừ giữa hai 

bên; (iii) Việc trả lại, mua lại hàng hóa; 

2. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc tiếp theo, Công Ty sẽ hoàn 

thành việc thanh toán Hoa Hồng/Tiền Thưởng sau khi đã khấu trừ các 

khoản nợ, các khoản phải khấu trừ và nghĩa vụ tài chính khác của Đại 

Diện Độc Lập (nếu có). Hợp đồng được thanh lý sau khi hai bên đã hoàn 

thành các quyền và nghĩa vụ liên quan. 

6.2.2. Trường hợp Công Ty chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp  

(a) Bước 1: Khi quyết định chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này 

với Đại Diện Độc Lập, Công Ty sẽ gửi quyết định chấm dứt Hợp Đồng Tham 

Gia Bán Hàng Đa Cấp (sau đây gọi tắt là “Quyết Định Chấm Dứt”) bằng văn 

bản đến địa chỉ trong hồ sơ đăng ký của Đại Diện Độc Lập.  

(b) Bước 2: Sau khi Đại Diện Độc Lập nhận được Quyết Định Chấm Dứt của Công 

Ty: 

(i) Nếu Đại Diện Độc Lập mong muốn Công Ty xem xét lại Quyết Định 

Chấm Dứt, Đại Diện Độc Lập sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản xem xét lại 

Quyết Định Chấm Dứt (sau đây gọi tắt là “Yêu Cầu Xem Xét Lại”) cho 

Công Ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được Quyết 

Định Chấm Dứt. 
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Nếu Công Ty không nhận được Yêu Cầu Xem Xét Lại trong thời hạn nêu 

trên thì Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp sẽ bị chấm dứt tại thời 

điểm hết hạn Yêu Cầu Xem Xét Lại. 

(ii) Nếu Đại Diện Độc Lập gửi Yêu Cầu Xem Xét Lại trong thời hạn nêu trên, 

Công Ty sẽ xem xét lại Quyết Định Chấm Dứt và thông báo cho Đại Diện 

Độc Lập về kết quả của việc xem xét lại trong vòng mười lăm (15) ngày 

kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Xem Xét Lại của Đại Diện Độc Lập. 

Công Ty sẽ không xem xét lại Quyết Định Chấm Dứt của mình thêm lần 

nào nữa.  

Trong trường hợp Quyết Định Chấm Dứt vẫn được giữ nguyên, ngày có 

hiệu lực của Quyết Định Chấm Dứt từ ngày Công Ty thông báo cho Đại 

Diện Độc Lập về kết quả của việc xem xét lại. 

(c) Bước 3: Thanh lý hợp đồng 

(i) Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, 

Công Ty và Đại Diện Độc Lập sẽ rà soát, tính toán và thống nhất về các 

quyền và nghĩa vụ liên quan bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) Hoa 

Hồng và các lợi ích kinh tế khác mà Đại Diện Độc Lập được hưởng; (ii) 

Các khoản nợ, nghĩa vụ của cũng như các khoản phải khấu trừ giữa hai 

bên, (iii) Việc trả lại, mua lại hàng hóa; 

(ii) Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc tiếp theo, Công Ty sẽ hoàn 

thành việc thanh toán Hoa Hồng/Tiền Thưởng sau khi đã khấu trừ các 

khoản nợ, các khoản phải khấu trừ và nghĩa vụ tài chính khác của Đại 

Diện Độc Lập (nếu có). Hợp đờng được thanh lý sau khi hai bên đã hoàn 

thành các quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Điều 7. Hệ quả của việc chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp 

7.1. Ngay sau khi Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, 

Đại Diện Độc Lập sẽ: 

7.1.1. chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng các tài liệu mang nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên 

thương mại và bất kỳ dấu hiệu, nhãn, văn phòng phẩm hoặc việc quảng cáo nào về hoặc 

liên quan đến Sản Phẩm, kế hoạch hoặc chương trình của Công Ty; 

7.1.2. không được tự nhận mình là Đại Diện Độc Lập của Công Ty; 

7.1.3. mất tất cả các quyền đối với vị trí Đại Diện Độc Lập của mình trong Kế Hoạch Trả 

Thưởng, trừ các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Đại 

Diện Độc Lập có quyền được nhận trong quá trình tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp 

của Công Ty được thực hiện theo thủ tục thanh lý nêu tại Điều 8 bên dưới; và 

7.1.4. vẫn tiếp tục tuân thủ quy tắc hoạt động và quy định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ 

các thông tin mật của Công Ty. 

Điều 8. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp  

Thông tin về tên hàng hóa, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, công dụng, cách thức sử 

dụng, giá bán, điểm quy đổi và giá trị tính hoa hồng được áp dụng theo Danh Mục Hàng Hoá 

Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp đã được đăng ký / thông báo với cơ quan có thẩm 

quyền. 

Điều 9. Thông tin về Kế Hoạch Trả Thưởng và Quy Tắc Hoạt Động 
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Thông tin về kế hoạch trả thưởng và quy tắc hoạt động được quy định chi tiết tại Kế Hoạch Trả 

Thưởng và Quy Tắc Hoạt Động của Công Ty đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định pháp luật. 

Điều 10. Thanh toán hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác  

Công Ty sẽ thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại hoặc lợi ích kinh tế khác bằng tiền 

cho Đại Diện Độc Lập bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng, sau khi đã khấu trừ thuế 

thu nhập cá nhân của Đại Diện Độc Lập theo quy định của pháp luật.  

Điều 11. Cam kết mua lại, trả lại Sản Phẩm và trả lại tiền 

Công Ty cam kết thực hiện chính sách đổi, trả, mua lại Sản Phẩm và trả lại tiền được quy định 

chi tiết tại Điều 15 Quy Tắc Hoạt Động của Công Ty, đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

Điều 12. Các điều khoản chung 

12.1 Luật điều chỉnh 

Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này được điều chỉnh bởi pháp luật nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

12.2  Giải quyết tranh chấp 

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc yêu cầu nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng 

Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này, Quy Tắc Hoạt Động và/hoặc Kế Hoạch Trả Thưởng 

hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của các nội dung đó (sau đây gọi tắt là 

“Tranh Chấp”) trước tiên sẽ được giải quyết một cách thiện chí giữa Đại Diện Độc Lập 

và Công Ty.  

Trong trường hợp Đại Diện Độc Lập và Công Ty không thể giải quyết Tranh Chấp theo 

phương thức thương lượng, đàm phán, Tranh Chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung 

tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam) (“VIAC”). Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt và địa điểm giải quyết tranh chấp là 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này sẽ được lập thành 02 bản. Đại Diện Độc 

Lập giữ 01 bản và Công Ty giữ 01 bản.  

 

Chữ ký của Đại Diện Độc Lập 
Thay mặt và Đại diện cho 

CÔNG TY TNHH QNET VN 

Tôi đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản 

được nêu ở trên. 

 

 

 

 

 

 

Họ tên: ______________________________ 

Ngày: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên: __________________________ 

Chức vụ: _________________________ 

Ngày: ___________________________ 
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Chữ ký của vợ/chồng 

(nếu vợ/chồng cùng đăng ký tham gia làm Đại 

Diện Độc Lập) 

 

Tôi đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản 

được nêu ở trên. 

 

 

 

 

 

Họ tên: _____________________________ 

Ngày: _______________________________ 
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