
Công ty TNHH Amway Việt Nam                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Số:  025/2021/AVN-MKT                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             TP HCM, ngày 09  tháng 09  năm 2021 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: Sở Công Thương Bình Dương 

Tên thương nhân: Công ty TNHH Amway Việt Nam 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore II-A, Phường 

Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam  

Điện thoại: 0274 3801 180       Fax: 0274 3801 330    Email: dangkykhuyenmai@amway.com 

Mã số thuế:  3600817381 

Người liên hệ: Vưu Xuân Hương      Điện thoại:  0949 988 995 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty TNHH Amway Việt Nam (“Amway”) 

thông báo chương trình khuyến mại như sau:  

1. Tên chương trình khuyến mại: “Chăm sóc toàn diện, nâng niu cơ thể bạn” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Bình Dương 

3. Hình thức khuyến mại: tặng hàng hóa không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa  

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021, ngày 06/10/2021, từ ngày 08/10/2021 

đến ngày 28/10/2021 (bao gồm cả các ngày 04, 05, 06, 08 và 28) được chia làm 3 giai đoạn như sau: 

• Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh 

hiệu hiện tại từ Platinum trở lên (bao gồm cả danh hiệu Platinum). Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà 

Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 2: ngày 06/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Gold 

Producer trở xuống (bao gồm cả danh hiệu Gold Producer) (không bao gồm Nhà Phân Phối trong 

Giai đoạn 1). Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà 

tặng. 

• Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 28/10/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối (bao gồm 

cả Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2). Không giới hạn số lượng sản phẩm khuyến mại. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại 

No. SKU Tên sản phẩm 

Giá bán dành 

cho Nhà 

Phân Phối 

(VND) 

1 683300 Kem đánh răng Fluoride đa năng Glister 129.000 

2 110729 Kem đánh răng trà trắng đa năng Glister 136.000 

3 100957 Bàn chải đánh răng Glister 275.000 



4 989300 Nước xịt thơm miệng Glister 139.000 

5 110655 Dầu gội dưỡng ẩm Satinique 230.000 

6 110664 Dầu xả dưỡng ẩm Satinique 230.000 

7 110670 Dầu gội kiểm soát gàu Satinique 253.000 

8 110661 Dầu xả kiểm soát gàu Satinique 253.000 

9 115304 Dầu gội đầu 2 trong 1 Satinique 250.000 

10 110674 Kem ủ phục hồi tóc hư tổn Satinique 420.000 

11 110657 Dầu gội làm dày mái tóc Satinique 240.000 

12 110667 Dầu xả làm dày mái tóc Satinique 240.000 

13 110659 Dầu gội giúp giảm rụng tóc Satinique 250.000 

14 116823 Dầu xả giúp giảm rụng tóc Satinique 250.000 

15 110663 Dầu gội chăm sóc tóc hư tổn Satinique 250.000 

16 110671 Dầu xả chăm sóc tóc hư tổn Satinique 250.000 

17 115302 Xịt giữ nếp tóc Satinique 300.000 

18 110686 Satinique Scalp Tonic 400.000 

19 118107 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 215.000 

20 118114 G&H NOURISH+ Kem dưỡng ẩm da tay  290.000 

21 118104 G&H REFRESH+  Sữa dưỡng thể mang lại sự tươi mới cho làn da 250.000 

22 118110 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da 215.000 

23 118117 G&H PROTECT+  Nước xà phòng rửa tay đậm đặc  190.000 

24 118120 G&H PROTECT+ Lăn khử mùi và giảm tiết mồ hôi  180.000 

25 122154 Sữa tắm gội em bé G&H 264.000 

 

 (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT theo Danh mục hàng kinh doanh theo phương thức đa 

cấp của Công ty TNHH Amway Việt Nam đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng) 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

❖ Bộ quà tặng 1 (7657 bộ), bao gồm: 

- 01 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da trị giá 33.907 VND/sản phẩm 

- 01 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 60ml trị giá 34.491 VND/sản phẩm. 

- 01 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm 

Giá trị Bộ quà tặng 1 dùng để khuyến mại: 7657 x (33.907 + 34.491 + 23.355) = 702.553.252 VND 

❖ Bộ quà tặng 2 (13352 bộ), bao gồm:   

- 01 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 60ml trị giá 34.491 VND/sản phẩm  

- 02 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm 

Giá trị Bộ quà tặng 2 dùng để khuyến mại: 13352 x (34.491 + (23.355 x 2)) = 1.076.080.953 VND 

❖ Bộ quà tặng 3 (13519 bộ), bao gồm: 

- 01 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da trị giá 33.907 VND/sản phẩm 

- 02 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm 

  Giá trị Bộ quà tặng 3 dùng để khuyến mại: 13519 x (33.907 + (23.355 x2)) = 1.089.866.631 VND 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  



- Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối đạt một trong 

20 danh hiệu hiện tại bên dưới. Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi 

Bộ quà tặng. 

• Platinum (Bạch Kim); 

• Ruby (Hồng Ngọc); 

• Founders Platinum (Bạch Kim Cấp Cao); 

• Founders Ruby (Hồng Ngọc Cấp Cao); 

• Sapphire (Ngọc Bích); 

• Founders Sapphire (Ngọc Bích Cấp Cao); 

• Emerald (Ngọc Lục Bảo); 

• Founders Emerald (Ngọc Lục Bảo Cấp Cao); 

• Diamond (Kim Cương); 

• Founders Diamond (Kim Cương Cấp Cao); 

• Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành);  

• Founders Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành Cấp Cao); 

• Double Diamond (Kim Cương Đôi); 

• Founders Double Diamond (Kim Cương Đôi Cấp Cao); 

• Triple Diamond (Kim Cương Ba); 

• Founders Triple Diamond (Kim Cương Ba Cấp Cao); 

• Crown (Hoàng Quan); 

• Founders Crown (Hoàng Quan Cấp Cao); 

• Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ); 

• Founders Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ Cấp Cao) 

- Giai đoạn 2: ngày 06/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại là những danh hiệu 

được liệt kê bên dưới (không bao gồm những Nhà Phân Phối của giai đoạn 1). Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà 

Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Gold Producer (Vàng) 

• Silver Producer (Bạc) 

• Bronze (Đồng) 

• Nhà Phân Phối chưa được Công ty ghi nhận danh hiệu 

- Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 - 28/10/2021 áp dụng cho tất cả danh hiệu Nhà Phân Phối. Không giới 

hạn số lượng mua bộ sản phẩm khuyến mại. (bao gồm cả những Nhà Phân Phối ở giai đoạn 1 và giai đoạn 

2).  

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Không  

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

     Tổng giá trị: 702.553.252 + 1.076.080.953 + 1.089.866.631= 2.868.501.836 VND 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  



Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 28/10/2021, Công ty Amway triển khai chương trình khuyến mại tên “Chăm 

sóc toàn diện, nâng niu cơ thể bạn” với nội dung chi tiết như sau: 

• Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh 

hiệu hiện tại từ Platinum trở lên (bao gồm cả danh hiệu Platinum). Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà 

Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 2: ngày 06/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Gold 

Producer trở xuống (bao gồm cả danh hiệu Gold Producer) (không bao gồm Nhà Phân Phối trong 

Giai đoạn 1). Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà 

tặng. 

• Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 28/10/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối (bao gồm 

cả Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2). Không giới hạn số lượng sản phẩm khuyến mại. 

Để xác định đối tượng khách hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống trực 

tuyến của Amway hoặc trực tiếp đến các Trung Tâm Phân Phối của Amway để mua sắm, nhân viên Amway 

sẽ yêu cầu Nhà Phân Phối cung cấp mã số thành viên tại bước thanh toán để xác định danh hiệu hiện tại mà 

Nhà Phân Phối đạt được trước khi áp dụng chương trình.  

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại khi Nhà phân phối của Công ty Amway tương ứng với 

từng giai đoạn mua lớn hơn hoặc bằng 700.000 VND các sản phẩm được liệt kê tại mục 5 thì sẽ được tặng 

01 trong 03 bộ quà tặng sau tùy theo lựa chọn của Nhà Phân Phối đó: 

❖ Bộ quà tặng 1 (7657 bộ), bao gồm: 

- 01 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da trị giá 33.907 VND/sản phẩm 

- 01 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 60ml trị giá 34.491 VND/sản phẩm. 

- 01 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm. 

- (Tổng giá trị khuyến mại chiếm 13%) 

❖ Bộ quà tặng 2 (13352 bộ), bao gồm:   

- 01 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 60ml trị giá 34.491 VND/sản phẩm  

- 02 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm. 

(Tổng giá trị khuyến mại chiếm 11%) 

❖ Bộ quà tặng 3 (13519 bộ), bao gồm: 

- 01 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da trị giá 33.907 VND/sản phẩm 

- 02 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm 

(Tổng giá trị khuyến mại chiếm 11%) 

(Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT theo Danh mục hàng kinh doanh theo phương thức đa 

cấp của Công ty TNHH Amway Việt Nam đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng) 

Công ty Amway cam kết người tham gia chương trình khuyến mại KHÔNG có nhiều hơn một vị trí, mã số 

hoặc các hình thức tương đương khác và tuân thủ các quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương 

nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương 



trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, 

dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm). 

Công ty TNHH Amway Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình   

khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

 CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 

  

 

 

 

  (Ký tên và đóng dấu) 

  HUỲNH THIÊN TRIỀU 

 



      Công ty TNHH Amway Việt Nam 

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

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

                 Số: 026/2021/AVN-MKT                     Bình Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2021 

 

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: Sở Công Thương Bình Dương 

Tên thương nhân: Công ty TNHH Amway Việt Nam 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II-A, Phường 

Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.  

Điện thoại: 0274.3801 180 Fax: 0274.3801 330 Email: dangkykhuyenmai@amway.com 

Người liên hệ: Vưu Xuân Hương     Điện thoại: 0949988995 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Căn cứ vào công văn số 025/2021/AVN-MKT ngày 09 tháng 09 năm 2021 của Công ty TNHH Amway Việt Nam 

gửi Sở Công Thương Bình Dương và được Quý Sở tiếp nhận hồ sơ theo mã số hồ sơ G22.99-210916-020014 cho 

việc thực hiện chương trình khuyến mại “Chăm sóc toàn diện, nâng niu cơ thể bạn" từ ngày 04/10/2021 đến 

ngày 28/10/2021 tại địa bàn Bình Dương (sau đây gọi là “Thông báo khuyến mại”); 

Công ty TNHH Amway Việt Nam thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như 

sau: 

Lý do điều chỉnh:  

Nhằm mở rộng đối tượng được hưởng khuyến mại, Công ty TNHH Amway Việt Nam bổ sung đối tượng “Khách 

hàng Nhà phân phối” vào Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại).  

Cụ thể nội dung Thông báo khuyến mại sau khi thay đổi như sau: 

“4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021, ngày 06/10/2021, từ ngày 08/10/2021 đến 

ngày 28/10/2021 (bao gồm cả các ngày 04, 05, 06, 08 và 28) được chia làm 3 giai đoạn như sau: 

• Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu 

hiện tại từ Platinum trở lên (bao gồm cả danh hiệu Platinum). Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà Phân Phối 

được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 2: ngày 06/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Gold Producer 

trở xuống (bao gồm cả danh hiệu Gold Producer) (không bao gồm Nhà Phân Phối trong Giai đoạn 1) và 

Khách hàng Nhà Phân Phối. Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối/Khách hàng Nhà Phân Phối 

được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 28/10/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối và Khách hàng 

Nhà Phân Phối (bao gồm cả Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2). Không giới hạn số lượng sản phẩm khuyến 

mại.  

  



7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

- Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối đạt một trong 20 danh 

hiệu hiện tại bên dưới. Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Platinum (Bạch Kim); 

• Ruby (Hồng Ngọc); 

• Founders Platinum (Bạch Kim Cấp Cao); 

• Founders Ruby (Hồng Ngọc Cấp Cao); 

• Sapphire (Ngọc Bích); 

• Founders Sapphire (Ngọc Bích Cấp Cao); 

• Emerald (Ngọc Lục Bảo); 

• Founders Emerald (Ngọc Lục Bảo Cấp Cao); 

• Diamond (Kim Cương); 

• Founders Diamond (Kim Cương Cấp Cao); 

• Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành); 

• Founders Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành Cấp Cao); 

• Double Diamond (Kim Cương Đôi); 

• Founders Double Diamond (Kim Cương Đôi Cấp Cao); 

• Triple Diamond (Kim Cương Ba); 

• Founders Triple Diamond (Kim Cương Ba Cấp Cao); 

• Crown (Hoàng Quan); 

• Founders Crown (Hoàng Quan Cấp Cao); 

• Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ); 

• Founders Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ Cấp Cao) 

- Giai đoạn 2: ngày 06/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại là những danh hiệu được 

liệt kê bên dưới (không bao gồm những Nhà Phân Phối của giai đoạn 1) và Khách hàng Nhà Phân Phối. Trong 

Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối/Khách hàng Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Gold Producer (Vàng) 

• Silver Producer (Bạc) 

• Bronze (Đồng) 

• Nhà Phân Phối chưa được Công ty ghi nhận danh hiệu 

- Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 - 28/10/2021 áp dụng cho tất cả danh hiệu Nhà Phân Phối và Khách hàng Nhà 

Phân Phối. Không giới hạn số lượng mua bộ sản phẩm khuyến mại. (bao gồm cả những Nhà Phân Phối/ Khách 

hàng Nhà Phân Phối ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2). 

 
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

• Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu 

hiện tại từ Platinum trở lên (bao gồm cả danh hiệu Platinum). Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà Phân Phối 

được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 2: ngày 06/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Gold Producer 

trở xuống (bao gồm cả danh hiệu Gold Producer) (không bao gồm Nhà Phân Phối trong Giai đoạn 1) và 

Khách hàng Nhà Phân Phối. Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối/Khách hàng Nhà Phân Phối 

được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 28/10/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối và Khách 

hàng Nhà Phân Phối (bao gồm cả Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2). Không giới hạn số lượng sản phẩm 

khuyến mại. 

 

Để xác định đối tượng khách hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống trực tuyến 

của Amway hoặc trực tiếp đến các Trung Tâm Phân Phối của Amway để mua sắm, nhân viên Amway sẽ yêu cầu 

Nhà Phân Phối cung cấp mã số thành viên tại bước thanh toán để xác định danh hiệu hiện tại mà Nhà Phân Phối 

đạt được trước khi áp dụng chương trình. 

 

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại khi Nhà phân phối/Khách hàng Nhà Phân Phối của Công ty 

Amway tương ứng với từng giai đoạn mua lớn hơn hoặc bằng 700.000 VND các sản phẩm được liệt kê tại mục 5 

thì sẽ được tặng 01 trong 03 bộ quà tặng sau tùy theo lựa chọn của Nhà Phân Phối/ Khách hàng Nhà Phân Phối 

đó.” 

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên. 



 

Công ty TNHH Amway Việt Nam cam kết: 

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định. 

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại. 

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

HUỲNH THIÊN TRIỀU 

Tổng Giám Đốc 

 





























Công ty TNHH Amway Việt Nam                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Số:  025/2021/AVN-MKT                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             TP HCM, ngày 09  tháng 09  năm 2021 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội 

Tên thương nhân: Công ty TNHH Amway Việt Nam 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore II-A, Phường 

Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam  

Điện thoại: 0274 3801 180       Fax: 0274 3801 330    Email: dangkykhuyenmai@amway.com 

Mã số thuế:  3600817381 

Người liên hệ: Vưu Xuân Hương      Điện thoại:  0949 988 995 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty TNHH Amway Việt Nam (“Amway”) 

thông báo chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Chăm sóc toàn diện, nâng niu cơ thể bạn” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Hà Nội 

3. Hình thức khuyến mại: tặng hàng hóa không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa  

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021, ngày 07/10/2021, từ ngày 08/10/2021 

đến ngày 28/10/2021 (bao gồm cả các ngày 04, 05, 07, 08 và 28) được chia làm 3 giai đoạn như sau: 

• Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh 

hiệu hiện tại từ Platinum trở lên (bao gồm cả danh hiệu Platinum). Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà 

Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 2: ngày 07/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Gold 

Producer trở xuống (bao gồm cả danh hiệu Gold Producer) (không bao gồm Nhà Phân Phối trong 

Giai đoạn 1). Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà 

tặng. 

• Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 28/10/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối (bao gồm 

cả Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2). Không giới hạn số lượng sản phẩm khuyến mại. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại 

No. SKU Tên sản phẩm 

Giá bán dành 

cho Nhà 

Phân Phối 

(VND) 

1 683300 Kem đánh răng Fluoride đa năng Glister 129.000 

2 110729 Kem đánh răng trà trắng đa năng Glister 136.000 

3 100957 Bàn chải đánh răng Glister 275.000 



4 989300 Nước xịt thơm miệng Glister 139.000 

5 110655 Dầu gội dưỡng ẩm Satinique 230.000 

6 110664 Dầu xả dưỡng ẩm Satinique 230.000 

7 110670 Dầu gội kiểm soát gàu Satinique 253.000 

8 110661 Dầu xả kiểm soát gàu Satinique 253.000 

9 115304 Dầu gội đầu 2 trong 1 Satinique 250.000 

10 110674 Kem ủ phục hồi tóc hư tổn Satinique 420.000 

11 110657 Dầu gội làm dày mái tóc Satinique 240.000 

12 110667 Dầu xả làm dày mái tóc Satinique 240.000 

13 110659 Dầu gội giúp giảm rụng tóc Satinique 250.000 

14 116823 Dầu xả giúp giảm rụng tóc Satinique 250.000 

15 110663 Dầu gội chăm sóc tóc hư tổn Satinique 250.000 

16 110671 Dầu xả chăm sóc tóc hư tổn Satinique 250.000 

17 115302 Xịt giữ nếp tóc Satinique 300.000 

18 110686 Satinique Scalp Tonic 400.000 

19 118107 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 215.000 

20 118114 G&H NOURISH+ Kem dưỡng ẩm da tay  290.000 

21 118104 G&H REFRESH+  Sữa dưỡng thể mang lại sự tươi mới cho làn da 250.000 

22 118110 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da 215.000 

23 118117 G&H PROTECT+  Nước xà phòng rửa tay đậm đặc  190.000 

24 118120 G&H PROTECT+ Lăn khử mùi và giảm tiết mồ hôi  180.000 

25 122154 Sữa tắm gội em bé G&H 264.000 

 

 (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT theo Danh mục hàng kinh doanh theo phương thức đa 

cấp của Công ty TNHH Amway Việt Nam đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng) 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

❖ Bộ quà tặng 1 (7657 bộ), bao gồm: 

- 01 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da trị giá 33.907 VND/sản phẩm 

- 01 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 60ml trị giá 34.491 VND/sản phẩm. 

- 01 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm 

Giá trị Bộ quà tặng 1 dùng để khuyến mại: 7657 x (33.907 + 34.491 + 23.355) = 702.553.252 VND 

❖ Bộ quà tặng 2 (13352 bộ), bao gồm:   

- 01 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 60ml trị giá 34.491 VND/sản phẩm  

- 02 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm 

Giá trị Bộ quà tặng 2 dùng để khuyến mại: 13352 x (34.491 + (23.355 x 2)) = 1.076.080.953 VND 

❖ Bộ quà tặng 3 (13519 bộ), bao gồm: 

- 01 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da trị giá 33.907 VND/sản phẩm 

- 02 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm 

  Giá trị Bộ quà tặng 3 dùng để khuyến mại: 13519 x (33.907 + (23.355 x2)) = 1.089.866.631 VND 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  



- Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối đạt một trong 

20 danh hiệu hiện tại bên dưới. Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi 

Bộ quà tặng. 

• Platinum (Bạch Kim); 

• Ruby (Hồng Ngọc); 

• Founders Platinum (Bạch Kim Cấp Cao); 

• Founders Ruby (Hồng Ngọc Cấp Cao); 

• Sapphire (Ngọc Bích); 

• Founders Sapphire (Ngọc Bích Cấp Cao); 

• Emerald (Ngọc Lục Bảo); 

• Founders Emerald (Ngọc Lục Bảo Cấp Cao); 

• Diamond (Kim Cương); 

• Founders Diamond (Kim Cương Cấp Cao); 

• Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành); 

• Founders Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành Cấp Cao); 

• Double Diamond (Kim Cương Đôi); 

• Founders Double Diamond (Kim Cương Đôi Cấp Cao); 

• Triple Diamond (Kim Cương Ba); 

• Founders Triple Diamond (Kim Cương Ba Cấp Cao); 

• Crown (Hoàng Quan); 

• Founders Crown (Hoàng Quan Cấp Cao); 

• Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ); 

• Founders Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ Cấp Cao) 

- Giai đoạn 2: ngày 07/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại là những danh hiệu 

được liệt kê bên dưới (không bao gồm những Nhà Phân Phối của giai đoạn 1). Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà 

Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Gold Producer (Vàng) 

• Silver Producer (Bạc) 

• Bronze (Đồng) 

• Nhà Phân Phối chưa được Công ty ghi nhận danh hiệu 

- Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 - 28/10/2021 áp dụng cho tất cả danh hiệu Nhà Phân Phối. Không giới 

hạn số lượng mua bộ sản phẩm khuyến mại. (bao gồm cả những Nhà Phân Phối ở giai đoạn 1 và giai đoạn 

2).  

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Không  

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

     Tổng giá trị: 702.553.252 + 1.076.080.953 + 1.089.866.631= 2.868.501.836 VND 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  



Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 28/10/2021, Công ty Amway triển khai chương trình khuyến mại tên “Chăm 

sóc toàn diện, nâng niu cơ thể bạn” với nội dung chi tiết như sau: 

• Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh 

hiệu hiện tại từ Platinum trở lên (bao gồm cả danh hiệu Platinum). Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà 

Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 2: ngày 07/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Gold 

Producer trở xuống (bao gồm cả danh hiệu Gold Producer) (không bao gồm Nhà Phân Phối trong 

Giai đoạn 1). Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà 

tặng. 

• Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 28/10/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối (bao gồm 

cả Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2). Không giới hạn số lượng sản phẩm khuyến mại. 

Để xác định đối tượng khách hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống trực 

tuyến của Amway hoặc trực tiếp đến các Trung Tâm Phân Phối của Amway để mua sắm, nhân viên Amway 

sẽ yêu cầu Nhà Phân Phối cung cấp mã số thành viên tại bước thanh toán để xác định danh hiệu hiện tại mà 

Nhà Phân Phối đạt được trước khi áp dụng chương trình. 

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại khi Nhà phân phối của Công ty Amway tương ứng với 

từng giai đoạn mua lớn hơn hoặc bằng 700.000 VND các sản phẩm được liệt kê tại mục 5 thì sẽ được tặng 

01 trong 03 bộ quà tặng sau tùy theo lựa chọn của Nhà Phân Phối đó: 

❖ Bộ quà tặng 1 (7657 bộ), bao gồm: 

- 01 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da trị giá 33.907 VND/sản phẩm 

- 01 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 60ml trị giá 34.491 VND/sản phẩm. 

- 01 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm. 

- (Tổng giá trị khuyến mại chiếm 13%) 

❖ Bộ quà tặng 2 (13352 bộ), bao gồm:   

- 01 G&H NOURISH+  Sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem 60ml trị giá 34.491 VND/sản phẩm  

- 02 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm. 

(Tổng giá trị khuyến mại chiếm 11%) 

❖ Bộ quà tặng 3 (13519 bộ), bao gồm: 

- 01 G&H REFRESH+  Sữa tắm mang lại sự tươi mới cho làn da trị giá 33.907 VND/sản phẩm 

- 02 Kem đánh răng Flouride đa năng Glister 65g trị giá 23.355 VND/sản phẩm 

(Tổng giá trị khuyến mại chiếm 11%) 

(Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT theo Danh mục hàng kinh doanh theo phương thức đa 

cấp của Công ty TNHH Amway Việt Nam đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng) 

Công ty Amway cam kết người tham gia chương trình khuyến mại KHÔNG có nhiều hơn một vị trí, mã số 

hoặc các hình thức tương đương khác và tuân thủ các quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương 

nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương 



trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, 

dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm). 

Công ty TNHH Amway Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình   

khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

 CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 

  

 

 

 

 

  (Ký tên và đóng dấu) 

  HUỲNH THIÊN TRIỀU 

 



      Công ty TNHH Amway Việt Nam 

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

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

                 Số: 026/2021/AVN-MKT                     Bình Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2021 

 

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội 

Tên thương nhân: Công ty TNHH Amway Việt Nam 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II-A, Phường 

Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.  

Điện thoại: 0274.3801 180 Fax: 0274.3801 330 Email: dangkykhuyenmai@amway.com 

Người liên hệ: Vưu Xuân Hương     Điện thoại: 0949988995 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Căn cứ vào công văn số 025/2021/AVN-MKT ngày 09 tháng 09 năm 2021 của Công ty TNHH Amway Việt Nam 

gửi Sở Công Thương Hà Nội và được Quý Sở tiếp nhận hồ sơ theo mã số hồ sơ G22.99-210916-020012 cho việc 

thực hiện chương trình khuyến mại “Chăm sóc toàn diện, nâng niu cơ thể bạn" từ ngày 04/10/2021 đến ngày 

28/10/2021 tại địa bàn Hà Nội (sau đây gọi là “Thông báo khuyến mại”); 

Công ty TNHH Amway Việt Nam thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như 

sau: 

Lý do điều chỉnh:  

Nhằm mở rộng đối tượng được hưởng khuyến mại, Công ty TNHH Amway Việt Nam bổ sung đối tượng “Khách 

hàng Nhà phân phối” vào Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại).  

Cụ thể nội dung Thông báo khuyến mại sau khi thay đổi như sau: 

“4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021, ngày 07/10/2021, từ ngày 08/10/2021 đến 

ngày 28/10/2021 (bao gồm cả các ngày 04, 05, 07, 08 và 28) được chia làm 3 giai đoạn như sau: 

• Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu 

hiện tại từ Platinum trở lên (bao gồm cả danh hiệu Platinum). Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà Phân Phối 

được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 2: ngày 07/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Gold Producer 

trở xuống (bao gồm cả danh hiệu Gold Producer) (không bao gồm Nhà Phân Phối trong Giai đoạn 1) và 

Khách hàng Nhà Phân Phối. Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối/Khách hàng Nhà Phân Phối 

được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 28/10/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối và Khách hàng 

Nhà Phân Phối (bao gồm cả Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2). Không giới hạn số lượng sản phẩm khuyến 

mại.  

  



7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

- Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối đạt một trong 20 danh 

hiệu hiện tại bên dưới. Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Platinum (Bạch Kim); 

• Ruby (Hồng Ngọc); 

• Founders Platinum (Bạch Kim Cấp Cao); 

• Founders Ruby (Hồng Ngọc Cấp Cao); 

• Sapphire (Ngọc Bích); 

• Founders Sapphire (Ngọc Bích Cấp Cao); 

• Emerald (Ngọc Lục Bảo); 

• Founders Emerald (Ngọc Lục Bảo Cấp Cao); 

• Diamond (Kim Cương); 

• Founders Diamond (Kim Cương Cấp Cao); 

• Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành); 

• Founders Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành Cấp Cao); 

• Double Diamond (Kim Cương Đôi); 

• Founders Double Diamond (Kim Cương Đôi Cấp Cao); 

• Triple Diamond (Kim Cương Ba); 

• Founders Triple Diamond (Kim Cương Ba Cấp Cao); 

• Crown (Hoàng Quan); 

• Founders Crown (Hoàng Quan Cấp Cao); 

• Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ); 

• Founders Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ Cấp Cao) 

- Giai đoạn 2: ngày 07/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại là những danh hiệu được 

liệt kê bên dưới (không bao gồm những Nhà Phân Phối của giai đoạn 1) và Khách hàng Nhà Phân Phối. Trong 

Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối/Khách hàng Nhà Phân Phối được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Gold Producer (Vàng) 

• Silver Producer (Bạc) 

• Bronze (Đồng) 

• Nhà Phân Phối chưa được Công ty ghi nhận danh hiệu 

- Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 - 28/10/2021 áp dụng cho tất cả danh hiệu Nhà Phân Phối và Khách hàng Nhà 

Phân Phối. Không giới hạn số lượng mua bộ sản phẩm khuyến mại. (bao gồm cả những Nhà Phân Phối/ Khách 

hàng Nhà Phân Phối ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2). 

 
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

• Giai đoạn 1: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu 

hiện tại từ Platinum trở lên (bao gồm cả danh hiệu Platinum). Trong Giai đoạn 1, mỗi Nhà Phân Phối 

được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 2: ngày 07/10/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Gold Producer 

trở xuống (bao gồm cả danh hiệu Gold Producer) (không bao gồm Nhà Phân Phối trong Giai đoạn 1) và 

Khách hàng Nhà Phân Phối. Trong Giai đoạn 2, mỗi Nhà Phân Phối/Khách hàng Nhà Phân Phối 

được nhận tối đa 05 lần đối với mỗi Bộ quà tặng. 

• Giai đoạn 3: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 28/10/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối và Khách 

hàng Nhà Phân Phối (bao gồm cả Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2). Không giới hạn số lượng sản phẩm 

khuyến mại. 

 

Để xác định đối tượng khách hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống trực tuyến 

của Amway hoặc trực tiếp đến các Trung Tâm Phân Phối của Amway để mua sắm, nhân viên Amway sẽ yêu cầu 

Nhà Phân Phối cung cấp mã số thành viên tại bước thanh toán để xác định danh hiệu hiện tại mà Nhà Phân Phối 

đạt được trước khi áp dụng chương trình. 

 

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại khi Nhà phân phối/Khách hàng Nhà Phân Phối của Công ty 

Amway tương ứng với từng giai đoạn mua lớn hơn hoặc bằng 700.000 VND các sản phẩm được liệt kê tại mục 5 

thì sẽ được tặng 01 trong 03 bộ quà tặng sau tùy theo lựa chọn của Nhà Phân Phối/ Khách hàng Nhà Phân Phối 

đó.” 

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên. 



 

Công ty TNHH Amway Việt Nam cam kết: 

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định. 

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại. 

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.  

 

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

HUỲNH THIÊN TRIỀU 

Tổng Giám Đốc 

s 


