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V/v thông báo về việc
Công ty TNHH BHIP chấm dứt
hoạt động bán hàng đa cấp và đề
nghị rút tiền ký quỹ

Kính gửi

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
- Các Sở, ngành: Y tế; Ngoại vụ; Khoa học và Công nghệ;
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền
thông; Tài chính; Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh; Cục Quản lý
thị trường tỉnh; Trung tâm truyền thông tỉnh;
- Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Sở Công Thương nhận được văn bản số 259/CT-KLM ngày 20/4/2020 của
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương thông báo về đề
nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH BHIP. Nội dung chấm dứt hoạt động
bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH BHIP đã được
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương thông báo công khai
trên trang tin điện tử của Cục (www.vcca.gov.vn).
Sở Công Thương thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp cung
cấp thông tin trong trường hợp nhận được thông tin, khiếu nại, khiếu kiện của
người tham gia bán hàng đa cấp về việc Công ty TNHH BHIP chưa hoàn thành
các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày
12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Thông tin cần trao đổi mời liên hệ với Phòng Quản lý thương mại trước
ngày 20/5/2020 (đồng chí Nguyễn Thuỳ Diên, chuyên viên Phòng Quản lý thương
mại, điện thoại 0203 3622350, e-mail: quanlythuongmaiqn@.gmail.com) ./.
Nơi nhận:
- Như trên (p/hợp);
- Lãnh đạo Sở (b/cáo);
- VP (đăng tải);
- Lưu: VT/QLTM.
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