
UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:         /TB-SCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày       tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động 

bán hàng đa cấp tại địa phương

Kính gửi: Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Xét hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế ngày 14/11/2022.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo  
chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH Siberian
Health Quốc tế như sau:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106088300 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/01/2015, cấp thay đổi lần gần 
nhất ngày 13/4/2022;

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà HH-N01 Gold Season, 47 Nguyễn
Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Điện thoại: 02437836033.

2. Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa
cấp tại địa phương số: 01/SCT-QLTM do Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cấp
ngày 01/6/2021.

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Lai Châu
như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: Sở Công Thương tỉnh Lai Châu quyết định
thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH
Siberian Health Quốc tại tỉnh Lai Châu.

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Lai
Châu: Từ ngày 15/10/2022.
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3. Thông tin liên hệ:

Bà: Nguyễn Thị Ánh Hồng - Trưởng phòng Pháp chế;

Điện thoại: 0982558781;                    

Email: hong.nguyen@sibval.com

Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế có nghĩa vụ niêm yết công khai
thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương, công bố
trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham
gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp
theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; hoàn thành
các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của
cơ quan có thẩm quyền tại địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;
- Công an tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường Lai Châu;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sỹ Chín
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