
 
 

 TUYÊN BỐ CHUNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP CAO CƠ QUAN CẠNH TRANH 
CÁC NƯỚC ASEAN VỀ DUY TRÌ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG THỜI KỲ  

PHỤC HỒI KINH TẾ SAU ĐẠI DỊCH 
 

Ngày 15 tháng 3 năm 2022 thông qua tại Cuộc họp trực tuyến 
 

 
 

1. Chúng tôi, Lãnh đạo đứng đầu Cơ quan Cạnh tranh các quốc gia thành viên ASEAN 
khẳng định tầm quan trọng của chính sách cạnh tranh và vai trò của chính sách cạnh 
tranh trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế.   

 
2. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của Khuôn khổ phục hồi Toàn diện ASEAN 

(ASEAN Comprehensive Recovery Framework - ACRF), và đã thảo luận về vai trò của 
chính sách cạnh tranh đóng góp vào mục tiêu của ACRF.  

 
3. Chúng tôi nhận thấy rằng sự tham gia chặt chẽ của Chính phủ là rất quan trọng để tạo 

điều kiện phục hồi kinh tế. Là một phần trong nỗ lực hỗ trợ phục hồi kinh tế ASEAN, 
các quốc gia thành viên ASEAN, chủ trì bởi Indonesia đã thực hiện Nghiên cứu về 
“Tác động của Đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế đối với chính sách và luật cạnh 
tranh” nhằm xác định các biện pháp cần thực hiện bởi cơ quan cạnh tranh trong thời 
gian đại dịch Covid-19. 
 

4. Chúng tôi tái khẳng định Tuyên bố chung của Nhóm Chuyên gia Cạnh tranh ASEAN 
(AEGC) ứng phó với đại dịch Covid-19 đã được thông qua vào tháng 6 năm 2020, và 
thừa nhận sự cần thiết hiểu biết chung của các nước ASEANvề thực thi pháp luật 
cạnh tranh nhằm duy trì và cải thiện cạnh tranh trong khu vực, theo đó đồng ý thực 
hiện các hành động sau: 

a) Hỗ trợ phục hồi kinh tế bằng cách tập trung các nỗ lực thực thi vào các thị trường 

chiến lược và các ngành công nghiệp quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế, hợp lý hóa 
các quy trình thực thi pháp luật cạnh tranh tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp; 

b) Tăng cường các nỗ lực vận động chính sách đối với các nhà hoạch định chính 
sách ngay từ giai đoạn đầu để đảm bảo rằng các vấn đề cạnh tranh là một phần trong 
những cân nhắc trong việc xây dựng các chính sách và quy định mới; 

c) Cung cấp cho chính phủ và các cơ quan lập pháp liên quan các khuyến nghị về 
luật và chính sách cạnh tranh; 

d) Đảm bảo rằng các hành vi phản cạnh tranh không làm ảnh hưởng tới quá trình 
phục hồi kinh tế, và khi cần thiết có thể hợp tác với cơ quan cạnh tranh các quốc gia 
trong khu vực để giải quyết các hành vi phản cạnh tranh đó; 

e) Nâng cao năng lực quốc gia và khu vực giám sát và xử lý các vấn đề về cạnh tranh 
trong thị trường kỹ thuật số; và 

f) Tăng cường khả năng tiếp cận của cơ quan cạnh tranh với các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (SME). 
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