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Bán hàng đa cấp là phương thức tiêu thụ hàng hoá mới phát triển ở nước ta
trong khoảng 10 năm gần đây, các đặc điểm của bán hàng đa cấp tuy thể hiện khá
đầy đủ nhưng vẫn chưa thật sự ổn định, do đó việc sử dụng các quy phạm pháp
luật ở cấp độ Nghị định và Thông tư để điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp như
hiện nay là phù hợp. Nhìn chung các quy định của pháp luật hiện hành đã tạo ra
hành lang pháp lý cơ bản cho hoạt động bán hàng đa cấp ở nước ta phát triển
nhưng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:
 Cần mở rộng khái niệm “bán hàng đa cấp”
Điều 48 Luật cạnh tranh nêu lên những dấu hiệu của kinh doanh đa cấp bất
chính là cần thiết nhưng chưa đủ, cần có thêm những quy định khái quát hơn thừa
nhận sự tồn tại của kinh doanh đa cấp và cụ thể hóa thêm những hành vi bán hàng
đa cấp bất chính. Do đó, Luật Thương mại cần bổ sung kinh doanh đa cấp như
một hành vi thương mại được quy định tại Điều 03 Luật Thương mại. Mặc dù
kinh doanh đa cấp có những đặc trưng nhất định, nhưng nó cũng mang bản chất
của hành vi thương mại, đó là mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và tìm kiếm,
thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá nhằm mục đích sinh lợi. Vậy chúng ta phải
xem kinh doanh đa cấp như hành vi mua bán hàng hoá, đại lý hay uỷ thác, bởi vì
kinh doanh đa cấp có những đặc thù riêng, nó không chỉ là mua bán hàng hoá mà
còn là tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá. Hơn nữa, mối quan hệ của
các chủ thể tham gia trong kinh doanh đa cấp không chỉ là quan hệ giữa người
mua, người bán hay bên giao đại lý và bên đại lý… mà nó gần như là tổng hợp
của các quan hệ trên.
Việc thừa nhận kinh doanh đa cấp như một hành vi thương mại không chỉ
hợp lý về mặt lí luận, mà trên thực tế đa số các nước đều thừa nhận, do đó quy
định như thế còn có ý nghĩa trong quá trình hội nhập quốc tế. Bởi vì nếu chỉ thừa
nhận kinh doanh đa cấp ở cấp độ văn bản dưới luật thì tính ổn định không cao, tạo
tâm lý không yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư vào kinh
doanh đa cấp ở Việt Nam. Như vậy, Luật Thương mại sẽ chỉ quy định những vấn
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đề chung, mang tính nguyên tắc còn những vấn đề cụ thể liên quan đến việc bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tham gia cũng như bảo vệ doanh nghiệp kinh
doanh đa cấp chân chính trước những hành vi kinh doanh đa cấp bất chính sẽ do
các văn bản dưới luật điều chỉnh, (Ví dụ: Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Thông tư
24/2014/TT-BTM).
Theo đó, với sự thừa nhận kinh doanh đa cấp trong Luật Thương mại, Luật
Thương mại cần quy định những vấn đề sau đây:
Khái niệm kinh doanh đa cấp cần được xác định và thừa nhận trong Luật
Thương mại như sau: “Kinh doanh đa cấp là hành vi thương mại mà ở đó doanh
nghiệp bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thông qua người tham gia ở nhiều cấp
khác nhau, theo đó người tham gia sẽ nhận được tiền hoa hồng, tiền thưởng
và/hoặc các lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ của
mình và của người tham gia khác trong mạng lưới do mình tổ chức ra và được
doanh nghiệp chấp nhận”.
Trong Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp,
kinh doanh đa cấp được định nghĩa như sau: “Bán hàng đa cấp là một phương
thức tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, trong
đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh
tế khác từ kết quả bán hàng hoá của mình và của người khác trong mạng lưới do
mình tổ chức ra và được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận”. Việc sử
dụng thuật ngữ “bán hàng đa cấp” như trong Nghị định 42/2014/NĐ-CP là chưa
phù hợp vì những nguyên nhân sau:
- Thứ nhất, kinh doanh đa cấp không chỉ gồm hoạt động bán hàng hoá đơn
thuần mà còn bao gồm cả việc tổ chức người tham gia nhằm thúc đẩy cơ hội bán
hàng hoá.
- Thứ hai, sản phẩm trong kinh doanh đa cấp ngoài hàng hóa còn có các
loại hình dịch vụ và các nước trên thế giới đều thừa nhận có thể áp dụng kinh
doanh đa cấp để cung ứng dịch vụ.
- Thứ ba, thực tiễn hiện nay các sản phẩm kinh doanh đa cấp trên thị trường
không chỉ có hàng hoá mà còn có các loại hình dịch vụ. Ví dụ: dịch vụ tín dụng
đa cấp (Colony Invest), dịch vụ bán thẻ học ngoại ngữ của Trung tâm đào tạo trực
tuyến FPT, Công ty Gold Guest cung ứng dịch vụ du lịch, công ty SITC cung ứng
dịch vụ tư vấn học Anh văn.
Từ kết quả nghiên cứu trên, tác gỉa kiến nghị cần mở rộng khái niệm “bán
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hàng đa cấp” đang sử dụng thành “kinh doanh đa cấp” để bao quát trong việc cung
ứng sản phẩm dịch vụ theo phương thức này nhằm phản ánh đầy đủ những hoạt
động của người tham gia bán hàng đa cấp. Từ đó, sẽ mở rộng được khách thể quản
lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.
Vấn đề địa vị pháp lý của các chủ thể tham bán hàng đa cấp:
 Thứ nhất: Đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Một là: Luật Thương mại cần quy định quyền và nghĩa vụ các bên một
cách khái quát, mang tính nguyên tắc, bao gồm quyền và nghĩa vụ của người tham
gia, của người quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như bản thân doanh nghiệp
bán hàng đa cấp. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để văn bản dưới luật có những quy
định cụ thể, cũng như các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn phù
hợp. Những quyền và nghĩa vụ này phải bao hàm những nội dung cơ bản nhất, là
cơ sở để bảo vệ quyền lợi các chủ thể trong kinh doanh đa cấp.
Ví dụ: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải cung cấp đầy đủ, chính xác
thông tin về sản phẩm, về quyền và nghĩa vụ của việc tham gia kinh doanh đa cấp
và những vấn đề khác có liên quan; doanh nghiệp có trách nhiệm nhận lại hoặc
mua lại các sản phẩm đã bán cho người tham gia theo những điều kiện được quy
định; cấm doanh nghiệp hoặc người tham gia dụ dỗ, lôi kéo người tham gia của
doanh nghiệp khác hoặc trong mạng lưới của người tham gia khác…về doanh
nghiệp hoặc mạng lưới của mình.
Ngoài những vấn đề chung được quy định trong Luật Thương mại như trên,
vấn đề phân biệt kinh doanh đa cấp chân chính và kinh doanh đa cấp bất chính
cũng là một trong những vấn đề cần được luật hóa. Vì thế, Điều 48 Luật Cạnh
tranh năm 2004 đã đưa ra tương đối đầy đủ những dấu hiệu của kinh doanh đa cấp
bất chính như sau:
“1. Yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc, phải mua một số lượng
hàng hoá ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được quyền tham gia mạng
lưới bán hàng đa cấp.
2. Không cam kết mua lại với mức giá ít nhất là 90% giá hàng hoá đã bán
cho người tham gia để bán lại.
3. Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế chủ
yếu từ việc dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.
4. Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán
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hàng đa cấp, thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hoá để dụ dỗ
người khác tham gia.”
Mặc dù quy định như vậy, nhưng trên thực tế các doanh nghiệp bán hàng
đa cấp đã thực hiện việc “lách luật” bằng cách thay vì yêu cầu người tham gia
phải đặt cọc, phải mua một số lượng sản phẩm ban đầu hoặc phải trả một khoản
tiền để được quyền tham gia thì doanh nghiệp sẽ yêu cầu người tham gia phải mua
tài liệu với giá rất cao để bù lại. Theo tác giả, cần bổ sung quy định tại khoản 1
Điều 48 Luật cạnh tranh như sau: “Yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc,
phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được
quyền tham gia vào mạng lưới kinh doanh đa cấp hoặc phải mua tài liệu hướng
dẫn hay bất cứ hình thức nào khác mà phải trả tiền.”
Hai là, cách trả thưởng của doanh nghiệp phải quy định phân phối viên chỉ
được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng… nếu tiếp thị và bán được sản phẩm cho
người tiêu dùng ngoài mạng lưới. Đây là đề xuất nhằm ngăn chặn trường hợp
những người tiêu dùng tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp chỉ vì muốn mua
sản phẩm với giá thấp hơn so với giá bán lẻ sản phẩm trên thị trường. Nếu không
có quy định trên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể biến việc tham gia mạng
lưới bán hàng đa cấp thành công cụ cạnh tranh không lành mạnh với doanh nghiệp
cung ứng các sản phẩm tương tự.
Ba là, về việc thông tin mức thu nhập của phân phối viên: Cần bổ sung
thêm Điều 22 Nghị định 42/2014/NĐ-CP nội dung yêu cầu doanh nghiệp bán hàng
đa cấp phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho người muốn tham gia
và báo cáo định kỳ cho tất cả các phân phối viên về mức thu nhập bình quân của
phân phối viên trong mạng lưới, số lượng tỷ lệ và mức thu nhập thực tế của các
cấp bậc phân phối viên. Quy định như vậy, nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp
cố tình thông tin không rõ ràng dẫn đến người muốn tham gia bán hàng đa cấp
hiểu nhầm về mức thu nhập mà họ có thể được hưởng nên mới quyết định tham
gia mạng lưới bán hàng đa cấp.
 Thứ hai: Đối với chủ thể tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
Từ kết quả nghiên cứu người tham gia bán hàng đa cấp cần bổ sung thêm
quy định: “Nếu người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp xây dựng và duy trì
mạng lưới phân phối viên tuyến dưới từ 10 người trở lên trong thời hạn 01 năm
thì phải tiến hành đăng ký kinh doanh với hình thức là doanh nghiệp tư nhân”,
bởi những lý do sau:
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- “Hộ kinh doanh cá thể có sử dụng hơn 10 người lao động hoặc có hơn
một địa điểm kinh doanh phải chuyển đổi thành doanh nghiệp” (Khoản 3 Điều 24
Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ quy định về đăng ký
kinh doanh).
Mặt khác, theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, khoản 4 Điều 170:
“Hộ kinh doanh sử thường xuyên 10 người lao động trở lên phải đăng ký thành
lập doanh nghiệp”. Theo đó, người tham gia bán hàng đa cấp xây dựng và phát
triển mạng lưới phân phối viên tuyến dưới gồm ít nhất 10 người thì lúc đó hoạt
động của họ sẽ có bản chất không khác gì so với hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao
động trở lên. Do đó, người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp có mạng lưới
phân phối viên tuyến dưới từ 10 người trở lên cũng phải đăng ký kinh doanh dưới
hình thức doanh nghiệp tư nhân.
- Thời hạn duy trì mạng lưới phân phối viên tuyến dưới ít nhất 01 năm sẽ
lựa chọn được những người gắn bó lâu dài với hoạt động bán hàng đa cấp, giảm
hiện tượng người tham gia bán hàng đa cấp ồ ạt đăng ký thành lập doanh nghiệp
tư nhân nhưng sau đó lại hoạt động không ổn định và lâu dài.
Nếu giải pháp này được thực thi, thiết nghĩ quy định trên không gây áp lực
lớn cho hoạt động giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh của các cơ quan có thẩm
quyền vì số lượng người hội đủ điều kiện như đã đề xuất chỉ chiếm khoảng 5%
tổng số phân phối viên trong mạng lưới. Đồng thời việc đăng ký thành lập doanh
nghiệp tư nhân sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước có điều kiện giao trách nhiệm
cho những người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp là “chủ doanh nghiệp tư
nhân” phải quản lý phân phối viên tuyến dưới, từ đó góp phần khắc phục thực
trạng buông lỏng quản lý mạng lưới phân phối viên như hiện nay.
 Về sản phẩm:
Sản phẩm phải có xuất xứ rõ ràng, dán nhãn mác, công dụng… đầy đủ và
phải ghi bằng Tiếng Việt. Các sản phẩm kinh doanh theo phương thức bán hàng
đa cấp có rất nhiều sản phẩm là thực phẩm chức năng, trên thực tế đã gây ra ngộ
nhận về chức năng chữa bệnh của sản phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người
tiêu dùng do sử dụng không đúng cách hoặc do nhà phân phối tư vấn không đúng
sự thật về công dụng của sản phẩm. Do đó, các sản phẩm nào liên quan trực tiếp
tới sức khỏe người tiêu dùng, Nhà nước nên quy định bổ sung vào Nghị định
42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thêm cơ chế tiền kiểm đối
với chất lượng, tính năng công dụng sản phẩm bán hàng đa cấp là thực phẩm chức
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năng phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn cụ thể cách thức
sử dụng và các yêu cầu khác của ngành Y tế liên quan tới sức khỏe của con người
khi sử dụng.
 Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bán hàng đa cấp
- Cục Quản lý cạnh tranh tham mưu cho Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung
hoặc kiến nghị Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định pháp luật về
bán hàng đa cấp; trong trường hợp chưa thể sửa đổi các quy phạm pháp luật, thì
Cục Quản lý cạnh tranh ban hành các văn bản dưới luật để tạm thời hướng dẫn,
khắc phục các điểm vướng mắc, thiếu sót trong quy định hiện tại, cụ thể:
- Cần quy định thêm thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được quyền
xem xét và xử lý vi phạm pháp luật phát sinh trong lĩnh vực bán hàng đa cấp xảy
ra trên địa bàn tỉnh/ thành phố.
Khi đó, Sở Công Thương với công cụ trong tay là Chi Cục quản lý thị
trường và Thanh tra chuyên ngành thương mại sẽ giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
phát hiện, điều tra và đề xuất hình thức, biện pháp xử lý để Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh xem xét, quyết định. Nếu thực hiện được đề xuất trên, không chỉ giúp cho
việc phát hiện, điều tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bán hàng đa cấp
được tiến hành nhanh chóng, kịp thời mà còn tránh được trường hợp cơ quan quản
lý nhà nước ở địa phương “bất lực” trước những vi phạm xảy ra trên địa bàn do
mình phụ trách.
- Cần quy định thêm thẩm quyền của Sở Công Thương địa phương có quyền
chấm dứt hoạt động tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý đối với các
doanh nghiệp mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp có hành vi vi phạm pháp luật
nghiêm trọng trong hoạt động tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn. Sở dĩ cần quy
định thêm thẩm quyền này là do trong thực tế nhiều doanh nghiệp mở rộng mạng
lưới đến địa bàn, liên tục có hành vi vi phạm và bị xử lý nhiều lần nhưng không
có quy định để chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp này mà phải chuyển hồ
sơ đến cơ quan cấp Giấy đăng ký hoặc Cục Quản lý cạnh tranh để xem xét làm
mất tính kịp thời, tính nghiêm minh của pháp luật, không kịp thời ngăn chặn hành
vi vi phạm gây thiệt hại đến người tiêu dùng, ảnh hưởng đến xã hội.
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