LỜI MỞ ĐẦU
Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 (Luật Cạnh tranh 2004)
lần đầu tiên được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 tại kỳ họp
thứ 6 khóa XI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7
năm 2005. Sự ra đời của Luật Cạnh tranh 2004 đã đánh dấu
mốc quan trọng trong việc tạo lập hành lang pháp lý thống
nhất cho các hoạt động cạnh tranh của doanh nghiệp trên
thị trường, đặc biệt, là công cụ quan trọng để kiểm soát các
hành vi có tính chất phản cạnh tranh.
Sau gần 13 năm thi hành, với sự thay đổi của bối cảnh và
điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường pháp lý và xu hướng
hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14
(Luật Cạnh tranh 2018) đã được Quốc hội khóa XIV thông
qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5, thay thế
cho Luật Cạnh tranh 2004 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực
tiễn. Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01 tháng 7 năm 2019.
Sổ tay Tổng quan Luật Cạnh tranh 2018 được công bố và
phát hành nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước, doanh
nghiệp và cộng đồng xã hội hiểu được vai trò của pháp luật
cạnh tranh trong việc duy trì và thúc đẩy cạnh tranh công
bằng, lành mạnh, hướng đến tăng cường phúc lợi xã hội và
bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, từ đó, nâng cao ý thức
tuân thủ pháp luật cạnh tranh và tích cực đấu tranh chống
lại các hành vi bất hợp pháp gây tổn hại đến cạnh tranh trên
thị trường Việt Nam.
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VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH

“

“

Cạnh tranh là sự đua tranh về kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh (doanh
nghiệp) có những lợi ích giống nhau trên cùng thị trường bằng các phương thức
khác nhau để giành được nhiều nhất về phía mình khách hàng, thị trường và thị
phần của một thị trường, qua đó thu lợi nhuận nhiều hơn.

 Vai trò của cạnh tranh đối với doanh nghiệp

CẠNH TRANH
LÀNH MẠNH
Tối ưu hóa
nguồn lực

Không ngừng đổi mới,
cải tiến công nghệ

CẠNH TRANH
BỊ BÓP MÉO

NGUỒN LỰC

CÔNG NGHỆ

Không ngừng
sáng tạo
Ý TƯỞNG

Lãng phí nguồn lực, 		
thiếu hiệu quả

Chậm đổi mới,			
tụt hậu

Ý tưởng
nghèo nàn

Cạnh tranh thúc đẩy các doanh nghiệp phải luôn đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh
doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật trong sản xuất
để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, tạo ra
các sản phẩm mới khác biệt có sức cạnh tranh cao, tìm cách thoả mãn tốt nhất các nhu cầu
của người tiêu dùng và vì vậy mang lại sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh tế.
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 Vai trò của cạnh tranh đối với người tiêu dùng

CẠNH TRANH
LÀNH MẠNH
Giá cả hợp lý,
ưu đãi

Chất lượng sản phẩm,
dịch vụ tốt

Sản phẩm đa dạng,
phong phú

CẠNH TRANH
BỊ BÓP MÉO

GIÁ CẢ

CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM

Giá cả
bất hợp lý

Chất lượng hàng hóa,
dịch vụ kém

Không có hoặc ít
sự lựa chọn sản phẩm

Trong môi trường có sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp, người
tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ cạnh tranh nhờ việc được mua sản phẩm với chất lượng tốt
hơn; giá bán hợp lý, ưu đãi hơn; chất lượng phục vụ (bảo hành, hậu mãi…) cao hơn và có
nhiều sự lựa chọn hơn.
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CHÍNH SÁCH
CỦA
NHÀ NƯỚC
VỀ CẠNH
TRANH

T

ạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành
mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch.

T

húc đẩy cạnh tranh, bảo đảm quyền tự do
cạnh tranh trong kinh doanh của doanh
nghiệp theo quy định của pháp luật.

T

ăng cường khả năng tiếp cận thị trường,
nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

T

ạo điều kiện để xã hội, người tiêu dùng tham
gia quá trình giám sát việc thực hiện pháp
luật về cạnh tranh.
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Ä LUẬT CẠNH TRANH SỐ 23/2018/QH14
Ä CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI
HÀNH LUẬT CẠNH TRANH 2018:

HỆ THỐNG
CÁC
QUY PHẠM
PHÁP LUẬT
VỀ
CẠNH TRANH

1. Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Cạnh tranh;
2. Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm
2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực cạnh tranh;

Ä CÁC PHÁP LUẬT KHÁC CÓ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN
CẠNH TRANH:
1. Pháp luật về hình sự (quy định về “Tội vi phạm quy định
về cạnh tranh”);
2. Pháp luật về viễn thông (quy định về “Cạnh tranh trong
kinh doanh dịch vụ viễn thông”);
3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định về “Hợp
tác, cạnh tranh và đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm”);
4. Pháp luật về sở hữu trí tuệ (quy định về “Hành vi cạnh
tranh không lành mạnh”);
5. Pháp luật về doanh nghiệp (quy định về “Hợp nhất công
ty”, “Sáp nhập công ty”);
6. Pháp luật về đấu thầu (quy định về “Thông thầu”);
7. Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
8. Pháp luật về tố tụng hành chính;
9. Các pháp luật khác có liên quan.
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PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG
ÁP DỤNG CỦA LUẬT CẠNH TRANH
 Phạm vi điều chỉnh của Luật Cạnh tranh 2018
Ä Hành vi hạn chế cạnh tranh

Ä Tập trung kinh tế

PHẠM VI
ĐIỀU CHỈNH

Gây tác động
hoặc có khả năng
gây tác động hạn
chế cạnh tranh
đáng kể đến thị
trường Việt Nam

Ä Hành vi cạnh tranh không
lành mạnh
Ä Tố tụng cạnh tranh

Ä Xử lý vi phạm pháp luật
về cạnh tranh
Ä Quản lý nhà nước về
cạnh tranh

 Đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh 2018

ĐỐI TƯỢNG
ÁP DỤNG

Ä Tổ chức, cá nhân kinh doanh
Ä Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam
Ä Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước
ngoài có liên quan
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Ä HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

CÁC
HÀNH VI
VI PHẠM
LUẬT
CẠNH TRANH

Ä TẬP TRUNG KINH TẾ BỊ CẤM

Ä HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG
LÀNH MẠNH

Ä HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN CẠNH TRANH

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Lạm dụng vị trí thống lĩnh/ độc
quyền
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“

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là hành vi
thỏa thuận giữa các bên dưới mọi hình thức
gây tác động hoặc có khả năng gây tác động
hạn chế cạnh tranh.

Thỏa thuận
không chính thức

Ngầm hiểu ý thông
qua “cái nháy mắt”

Thỏa thuận miệng
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“

THỎA THUẬN
HẠN CHẾ
CẠNH TRANH

 Khái niệm
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 Phân loại

THỎA THUẬN
HẠN CHẾ
CẠNH TRANH

Nhà sản xuất

- Thỏa thuận theo chiều ngang là thỏa thuận giữa
các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan.
- Thỏa thuận theo chiều dọc là thỏa thuận giữa các
doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau
trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối
với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định.

Nhà sản xuất

Nhà sản xuất

Các nhà sản xuất A + B + C cùng nhau
thỏa thuận ấn định mức giá giống nhau để
kiểm soát thị trường
Bán buôn

Nhà sản xuất A thỏa thuận với
nhà bán buôn và bán lẻ của
mình để ấn định mức giá bán
tối thiểu
Bán lẻ
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 Hành vi bị cấm
1. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm trong mọi trường hợp

Ä Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách
trực tiếp hoặc gián tiếp theo chiều ngang

CẤM
MẶC
NHIÊN

Ä Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị
trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung
ứng dịch vụ theo chiều ngang
Ä Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối
lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch
vụ theo chiều ngang
Ä Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa
thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc
cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ä Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh
nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh
doanh
Ä Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh
nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận
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2. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm khi có tác động hoặc có khả
năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể đến thị trường
Ä Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn
chế đầu tư

CẤM
DỰA TRÊN

Ä Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp
đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh
nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác
chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến
đối tượng của hợp đồng

Ä Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham
gia thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG

Ä Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm,
nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các
bên không tham gia thỏa thuận

HẠN CHẾ
CẠNH
TRANH

Ä Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực
tiếp hoặc gián tiếp theo chiều dọc

Ä Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường
tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
theo chiều dọc

Ä Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối
lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
theo chiều dọc

Ä Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây
tác động hạn chế cạnh tranh

17

TỔNG QUAN LUẬT CẠNH TRANH 2018/ CÁC HÀNH VI VI PHẠM LUẬT CẠNH TRANH

 Một số hành vi vi phạm điển hình
1. Thỏa thuận ấn định giá

L

uật Cạnh tranh 2018 cấm các hành vi thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách
trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan (gọi chung
là thỏa thuận ấn định giá).

Một số doanh nghiệp trên
thị trường cung cấp hàng
hóa, dịch vụ tương tự ở
các mức giá khác nhau.

Sau đó, các doanh nghiệp thống
nhất cùng tham gia một thỏa
thuận nhằm ấn định giá bán hàng
hóa, dịch vụ ở mức tương tự.
Kết quả là thỏa thuận ấn định giá
dần đến giá hàng hóa, dịch vụ
cao bất hợp lý.

Người tiêu cùng cuối cùng
buộc phải trả với mức giá
cao hơn.
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2. Thỏa thuận phân chia thị trường

L

uật Cạnh tranh 2018 cấm các hành vi thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị
trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các doanh nghiệp trên
cùng thị trường liên quan (gọi chung là thỏa thuận phân chia thị trường).
A, B, C và D thỏa thuận phân chia thị trường theo khu vực địa lý
hoặc loại khách hàng.

A, B, C và D thống nhất chỉ hoạt động kinh doanh tại khu vực
địa lý hoặc với nhóm khách hàng đã được phân chia.

19
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3. Thỏa thuận hạn chế sản lượng

L

uật Cạnh tranh 2018 cấm các hành vi thỏa thuận hạn
chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua,

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các doanh nghiệp trên
cùng thị trường liên quan (gọi chung là thỏa thuận hạn chế
sản lượng).
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4. Thông đồng đấu thầu

L

uật Cạnh tranh 2018 cấm các hành vi
thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia
thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu
trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng
dịch vụ (gọi chung là thông đồng đấu thầu).
Mục tiêu của đấu thầu là nhằm lựa chọn
được nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật,
chất lượng với chi phí thấp nhất. Thông
đồng đấu thầu khiến phá vỡ mục tiêu của
hoạt động đấu thầu.

A, B và C thỏa thuận để A thắng thầu, còn
B và C sẽ bỏ thầu với mức giá cao bất hợp
lý hoặc rút khỏi việc dự thầu.

A thắng thầu và có thể trả
công cho B và C bằng
cách ký hợp đồng thầu phụ
hoặc trả các khoản tiền, lợi
ích kinh tế khác.

Người sử dụng lao động hoặc khách hàng
tiềm năng không có sự lựa chọn nào khác
ngoài việc phải trả cho bên trúng thầu mức
giá cao hơn, sau đó mức giá này sẽ được
chuyển một phần hoặc toàn bộ cho người
tiêu dùng, từ đó, làm cạn kiệt nguồn lực của
nền kinh tế, người tiêu dùng và các doanh
nghiệp không tham gia thông đồng đấu thầu.
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5. Thỏa thuận ấn định giá bán lại

M

ột trong các hình thức ấn định giá hàng hóa, dịch vụ theo chiều dọc được thực hiện khi
nhà sản xuất và nhà bán buôn hoặc bán lẻ cùng thỏa thuận một mức giá để bán lại hàng
hóa, dịch vụ đó cho khách hàng (nhà bán lẻ hoặc người tiêu dùng cuối cùng). Thỏa thuận ấn
định giá bán lại có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức, chẳng hạn như: ấn định mức
giá bán lẻ tối thiểu; ấn định mức giá bán lẻ khuyến nghị hoặc ấn định mức giá bán tối đa.
Thỏa thuận ấn định giá bán lại theo chiều dọc bị cấm theo Luật Cạnh tranh 2018 nếu gây tác
động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.

Khi mức giá bán lại bị ấn định, các nhà
bán lẻ không có sự tự do trong việc thay
đổi giá bán hoặc thực hiện khuyến mại,
chiết khấu cho người tiêu dùng.
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 Miễn trừ
Phạm vi áp dụng

Hình thức miễn trừ

Loại trừ
áp dụng

Ä Thỏa thuận lao động
Ä Thỏa thuận hợp tác trong các ngành, lĩnh vực đặc
thù được thực hiện theo quy định của luật khác
Ä Thỏa thuận ấn định giá
Ä Thỏa thuận phân chia thị trường
Ä Thỏa thuận hạn chế sản lượng

Miễn trừ
có
thời hạn

Ä Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ,
hạn chế đầu tư
Ä Thỏa thuận áp đặt, ấn định điều kiện ký kết hợp
đồng hoặc nghĩa vụ không liên quan
Ä Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham
gia thỏa thuận
Ä Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ, nguồn cung
Ä Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng
gây tác động hạn chế cạnh tranh

ĐIỀU KIỆN 1

Có lợi cho
người tiêu
dùng

ĐIỀU KIỆN 2
• Thúc đẩy kỹ thuật, công nghệ, chất lượng
HOẶC
• Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Việt Nam
HOẶC
• Thúc đẩy thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định
mức kỹ thuật
HOẶC
• Thúc đẩy thống nhất các điều kiện giao dịch phi giá
23
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 Khái niệm
Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng
vị trí độc quyền là hành vi của doanh nghiệp có
vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền gây
tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế
cạnh tranh.

 Phân loại

HÀNH VI
MANG TÍNH
LOẠI BỎ [A]

HÀNH VI
MANG TÍNH
TRỤC LỢI [B]

24

“

LẠM DỤNG
VỊ TRÍ
THỐNG LĨNH
THỊ TRƯỜNG,
VỊ TRÍ
ĐỘC QUYỀN

“

Dẫn đến hoặc có khả năng dẫn
đến ngăn cản doanh nghiệp khác
tham gia, mở rộng thị trường
hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác.

Gây ra hoặc có khả năng gây ra
thiệt hại cho khách hàng.
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 Hành vi bị cấm
Luật Cạnh tranh 2018 cấm bất kỳ doanh nghiệp nào bằng cách độc lập
hoặc phối hợp với các doanh nghiệp khác để thực hiện hành vi lạm dụng
vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền.
Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá
thành toàn bộ [A]

HÀNH VI
BỊ CẤM
ĐỐI VỚI
DOANH
NGHIỆP,
NHÓM
DOANH
NGHIỆP
CÓ
VỊ TRÍ
THỐNG
LĨNH
THỊ
TRƯỜNG

Áp dụng điều kiện thương mại khác nhau
trong các giao dịch tương tự [A]
Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác
trong ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa,
dịch vụ hoặc yêu cầu doanh nghiệp khác,
khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ không
liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp
đồng [A]
Ngăn cản việc tham gia hoặc mở rộng thị
trường của doanh nghiệp khác [A]
Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch
vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối
thiểu[B]
Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa,
dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát
triển kỹ thuật, công nghệ [B]
Áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng
[A/B]

HÀNH VI
BỊ CẤM
ĐỐI VỚI
DOANH
NGHIỆP
CÓ
VỊ TRÍ
ĐỘC
QUYỀN

Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương
thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết
mà không có lý do chính đáng [A/B]
Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc
quyền bị cấm theo quy định của luật khác
[A/B]
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 Một số hành vi vi phạm điển hình
1. Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ (định giá hủy
diệt)

K

hi thực hiện hành vi định giá hủy diệt, một doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường có
thể bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ để loại bỏ các đối thủ
cạnh tranh khỏi thị trường và sau đó tăng giá để thu lợi nhuận khổng lồ. Người tiêu dùng có
thể được hưởng mức giá thấp trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó sẽ phải trả giá cao
hơn khi các đối thủ cạnh tranh khác rời bỏ thị trường.
Chi phí của B:
90.000 đồng

Chi phí của C:
92.000 đồng

C bán thấp
hơn giá thành
toàn bộ

B phải rời bỏ thị trường

Người tiêu dùng
26
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2. Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự

S

ự khác biệt về giá có thể là cần thiết trong một số trường hợp, chẳng hạn như do khoảng
cách địa lý giữa người bán và người mua dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn hoặc do
người mua mua với số lượng lớn cho phép giảm chi phí cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch
vụ. Tuy nhiên, hành vi phân biệt hoặc áp đặt giá, điều kiện thương mại khác nhau sẽ trở
thành lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền nếu việc phân biệt giá hoặc điều
kiện thương mại đó được áp dụng không công bằng (đối với các giao dịch tương tự nhau)
hoặc không do bất kỳ lý do kinh tế hợp lý nào.
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3. Từ chối cung cấp hàng
hóa, dịch vụ

T

ừ chối cung cấp hàng hóa,
dịch vụ có thể là một trong
các hình thức, biểu hiện của
hành vi “ngăn cản việc tham gia
hoặc mở rộng thị trường của
doanh nghiệp khác”, xảy ra khi
doanh nghiệp thống lĩnh lạm
dụng vị thế của mình để từ chối
cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho
một, một nhóm hoặc một loại
doanh nghiệp nhất định.

4. Bán kèm

B

án kèm có thể là một trong
các hình thức, biểu hiện của
hành vi “yêu cầu doanh nghiệp
khác, khách hàng chấp nhận
các nghĩa vụ không liên quan
trực tiếp đến đối tượng của
hợp đồng dẫn đến hoặc có khả
năng dẫn đến ngăn cản doanh
nghiệp khác tham gia, mở rộng
thị trường hoặc loại bỏ doanh
nghiệp khác”, xảy ra khi nhà
cung cấp một sản phẩm (sản
phẩm chính) yêu cầu khách
hàng phải mua sản phẩm thứ
hai (sản phẩm được bán kèm).
Nếu không có nhà cung cấp
nào khác cung cấp sản phẩm
thay thế cho sản phẩm chính,
thì khách hàng không còn lựa
chọn nào khác ngoài việc phải
mua cả hai sản phẩm (sản
phẩm chính và sản phẩm được
bán kèm).
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 Các hình thức tập trung kinh tế

TẬP TRUNG
KINH TẾ
BỊ CẤM

Sáp
nhập

Hợp
nhất

Mua
lại

Liên
doanh

Hình
thức
khác

 Tập trung kinh tế bị cấm
Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh
tế gây tác động hoặc có khả năng gây
tác động hạn chế cạnh tranh một cách
đáng kể trên thị trường Việt Nam.

 Thông báo tập trung kinh tế
Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải nộp hồ sơ
thông báo tập trung kinh tế trước khi tiến hành tập trung kinh
tế nếu thuộc NGƯỠNG THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ
(Khoản 1, Điều 33, Luật Cạnh tranh 2018).
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1. Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế áp dụng chung
ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ
 Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam đạt 3.000 tỷ đồng
trở lên
A
B

C

D

E

 Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào đạt
3.000 tỷ đồng trở lên
 Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 1.000 tỷ đồng
trở lên
 Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia
tập trung kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan

2. Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế đối với các doanh
nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán
 Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam đạt 15.000 tỷ đồng
trở lên
 Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào đạt
15.000 tỷ đồng trở lên
 Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 3.000 tỷ đồng
trở lên
 Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia
tập trung kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan

3. Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế đối với các tổ chức
tín dụng
 Tổng tài sản đạt 20% trở lên trên tổng tài sản của hệ
thống các tổ chức tín dụng trên thị trường Việt Nam
 Tổng doanh thu đạt từ 20% trở lên trên tổng doanh
thu của hệ thống các tổ chức tín dụng trên thị trường
Việt Nam
 Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 20% trở lên
trên tổng vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng
 Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia
tập trung kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan
30
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Ä Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh
Ä Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của 		
doanh nghiệp khác

HÀNH VI
CẠNH TRANH
KHÔNG
LÀNH MẠNH

Ä Cung cấp thông tin không trung thực về 		
doanh nghiệp khác
Ä Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Ä Lôi kéo khách hàng bất chính
Ä Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn
bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh
nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó
Ä Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm
theo quy định của luật khác
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 Một số hành vi vi phạm điển hình
1. Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh
Các hình thức “xâm phạm thông tin bí mật
trong kinh doanh” bị cấm theo quy định
của Luật Cạnh tranh 2018 bao gồm:
a) Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong
kinh doanh bằng cách chống lại các biện
pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó;
b) Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong
kinh doanh mà không được phép của chủ
sở hữu thông tin đó.

2. Lôi kéo khách hàng bất chính

Các hình thức “lôi kéo khách hàng bất
chính: bị cấm theo quy định của Luật Cạnh
tranh 2018 bao gồm:
a) Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm
lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc
hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện
giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ
mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút
khách hàng của doanh nghiệp khác;
b) So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình
với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh
nghiệp khác nhưng không chứng minh
được nội dung.
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CÁC
HÀNH VI
BỊ
NGHIÊM CẤM
CÓ
LIÊN QUAN
ĐẾN
CẠNH TRANH

HÀNH VI
BỊ CẤM
ĐỐI VỚI
CƠ QUAN
NHÀ
NƯỚC

Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,
cá nhân phải thực hiện hoặc không
thực hiện giao dịch với doanh
nghiệp cụ thể, trừ hàng hóa, dịch
vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà
nước hoặc trong trường hợp khẩn
cấp theo quy định của pháp luật.
Phân biệt đối xử giữa các doanh
nghiệp.
Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị các
hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã
hội–nghề nghiệp khác hoặc các
doanh nghiệp liên kết với nhau
nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị
trường.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để
can thiệp trái pháp luật vào hoạt
động cạnh tranh.

HÀNH VI
BỊ CẤM
ĐỐI VỚI
TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN
LIÊN QUAN

Cung cấp thông tin, vận động,
kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để
doanh nghiệp thực hiện hành vi
hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh
không lành mạnh.
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XỬ PHẠT
VI PHẠM
HÀNH CHÍNH
TRONG
LĨNH VỰC
CẠNH TRANH

 Hình thức xử phạt vi phạm và biện
pháp khắc phục hậu quả vi phạm
hành chính về cạnh tranh
PHẠT
CHÍNH

PHẠT
BỔ
SUNG

• Cảnh cáo
• Phạt tiền

• Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp hoặc văn bản tương
đương, tước quyền sử dụng giấy
phép, chứng chỉ hành nghề
• Tịch thu tang vật, phương tiện được
sử dụng để vi phạm pháp luật về
cạnh tranh
• Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ
việc thực hiện hành vi vi phạm

• Cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh/độc
quyền

BIỆN PHÁP
KHẮC PHỤC
HẬU QUẢ

• Loại bỏ điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng,
thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh
• Chia, tách, bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài
sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế
• Chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều
kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp
hình thành sau tập trung kinh tế
• Cải chính công khai
• Các biện pháp cần thiết khác
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 Mức phạt tiền tối đa trong xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực cạnh tranh
LOẠI HÀNH VI

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Thỏa thuận
hạn chế cạnh tranh

10% doanh thu trên
thị trường liên quan,
nhưng dưới 1 tỷ đồng

5% doanh thu trên
thị trường liên quan,
nhưng dưới 200 triệu
đồng

Lạm dụng vị trí
thống lĩnh, độc quyền

10% doanh thu trên
thị trường liên quan

5% doanh thu trên
thị trường liên quan

Vi phạm quy định về
tập trung kinh tế

5% doanh thu trên
thị trường liên quan

2,5% doanh thu trên
thị trường liên quan

Cạnh tranh không
lành mạnh

2.000.000.000 đồng

1.000.000.000 đồng

Hành vi vi phạm
khác

200.000.000 đồng

100.000.000 đồng
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 Chính sách khoan hồng
Doanh nghiệp tự nguyện khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra và
xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo
chính sách khoan hồng.

1. Điều kiện để được hưởng khoan hồng
Đã hoặc đang tham gia với vai trò
là một bên của thỏa thuận hạn chế
cạnh tranh

Hợp tác đầy đủ với cơ
quan có thẩm quyền
trong suốt quá trình
điều tra và xử lý hành
vi vi phạm

Tự nguyện khai báo
hành vi vi phạm trước
khi cơ quan có thẩm
quyền ra quyết định
điều tra

Khai báo trung thực và cung cấp toàn bộ các thông tin,
chứng cứ có được về hành vi vi phạm, có giá trị đáng
kể cho việc phát hiện, điều tra và xử lý hành vi vi phạm

2. Nguyên tắc thực hiện chính sách khoan hồng
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1

Không áp dụng đối với doanh nghiệp có vai trò
ép buộc hoặc tổ chức cho các doanh nghiệp
khác tham gia thỏa thuận

2

Áp dụng cho không quá 03 doanh nghiệp đầu
tiên nộp đơn xin hưởng khoan hồng đến Ủy
ban Cạnh tranh Quốc gia đáp ứng đủ các điều
kiện theo quy định
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3. Mức miễn, giảm xử phạt theo chính sách khoan hồng
Mức phạt tiền
được miễn, giảm
Doanh
nghiệp
thứ nhất
1. Nộp đơn
Doanh
nghiệp
thứ hai

2. Đáp ứng đủ điều kiện
hưởng hoa hồng

Doanh
nghiệp
thứ ba

 Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

XỬ LÝ
HÌNH SỰ
TỘI VI PHẠM
QUY ĐỊNH VỀ
CẠNH TRANH

Theo quy định tại Điều 217 Bộ luật Hình sự số 100/2015/
QH13 và Khoản 50 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, một số hành vi vi
phạm quy định về cạnh tranh khi gây mức độ nguy hiểm nhất
định đến xã hội có thể bị xử lý hình sự.
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LOẠI HÀNH VI
 Thỏa thuận ấn định giá theo chiều
ngang
 Thỏa thuận phân chia thị trường theo
chiều ngang
 Thỏa thuận hạn chế sản lượng theo
chiều ngang
 Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật,
công nghệ, hạn chế đầu tư;
 Thỏa thuận áp đặt điều kiện giao dịch
hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp
nhận các nghĩa vụ không liên quan
trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng

 Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không
cho doanh nghiệp khác tham gia thị
trường hoặc phát triển kinh doanh
 Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường
những doanh nghiệp không phải là
các bên tham gia thỏa thuận
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MỨC ĐỘ NGUY HẠI

 Thị phần kết hợp trên thị trường
liên quan của các bên tham gia
thỏa thuận ≥ 30% (do mức độ
nguy hại này áp dụng đối với cả
02 nhóm hành vi)

 Gây thiệt hại cho người khác ≥
1 tỷ điìng (do mức độ nguy hại
này áp dụng đối với cả 02 nhóm
hành vi)
Hoặc
 Thu lợi bất chính ≥ 500 triệu đồng

 Gây thiệt hại cho người khác ≥
1 tỷ đồng (do mức độ nguy hại
này áp dụng đối với cả 02 nhóm
hành vi)
Hoặc
 Thu lợi bất chính ≥ 500 triệu đồng
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 Hình thức và mức độ xử lý hình sự đối với CÁ NHÂN
TRƯỜNG HỢP
VI PHẠM

PHẠT
CHÍNH

 Gây thiệt hại từ 1 tỷ

 Phạt tiền từ 200 triệu
đến 1 tỷ đồng

đến dưới 5 tỷ đồng
 Thu lợi bất chính từ
500 triệu đến dưới 1
tỷ đồng

 Phạt cải tạo không
giam giữ đến 02 năm
 Phạt tù từ 03 tháng
đến 02 năm

¾ Phạt tiền từ 50
triệu đến 200 triệu
đồng

 Phạt tiền từ 1 tỷ đến 3

¾ Cấm đảm nhiệm
chức vụ, cấm
hành nghề hoặc
làm công việc nhất
định từ 01 đến 05
năm

 Phạm tội 02 lần trở
lên;
 Dùng thủ đoạn tinh vi,
xảo quyệt

PHẠT
BỔ SUNG

tỷ đồng

 Lạm dụng VTTL/ĐQ
 Gây thiệt hại từ 5 tỷ
đồng trở lên

 Phạt tù từ 01 đến 05
năm

 Thu lợi bất chính từ 3
tỷ đồng trở lên
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 Hình thức và mức độ xử lý hình sự đối với TỔ CHỨC
TRƯỜNG HỢP
VI PHẠM

PHẠT
CHÍNH

PHẠT
BỔ SUNG

 Phạt tiền từ 1 tỷ đến 3
tỷ đồng

¾ Phạt tiền từ 100

 Gây thiệt hại từ 1 tỷ
đến dưới 5 tỷ đồng
 Thu lợi bất chính từ
500 triệu đến dưới 1
tỷ đồng

đồng

¾ Cấm kinh doanh,

 Phạm tội 02 lần trở lên
 Dùng thủ đoạn tinh vi,
xảo quyệt

cấm

 Thu lợi bất chính từ 3
tỷ đồng trở lên
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hoạt

động

trong một số lĩnh
 Phạt tiền từ 3 tỷ đồng
đến 5 tỷ đồng

 Lạm dụng VTTL/ĐQ
 Gây thiệt hại từ 5 tỷ
đồng trở lên

triệu đến 500 triệu

 Đình chỉ hoạt động có
thời hạn từ 06 tháng
đến 02 năm

vực nhất định hoặc
cấm huy động vốn
từ 01 đến 03 năm

TỔNG QUAN LUẬT CẠNH TRANH 2018/ CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

ỦY BAN CẠNH TRANH
QUỐC GIA

CƠ QUAN TIẾN
HÀNH TỐ
TỤNG CẠNH
TRANH

Tối đa 15 thành viên

Cơ quan
điều tra
vụ việc
cạnh tranh

Hội đồng
xử lý
vụ việc
hạn chế
cạnh tranh

Hội đồng giải
quyết khiếu nại
quyết định xử lý
vụ việc
cạnh tranh

Trực thuộc

Gồm 3-5
thành viên,
thành lập
theo vụ việc

Thành lập
theo
vụ việc

Ủy ban
Cạnh tranh
Quốc gia
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TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU TRA, XỬ LÝ VỤ VIỆC
THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH
Hồ sơ khiếu
nại

Tổ chức, cá nhân
cung cấp thông tin

UBCTQG
tự phát hiện

Chính sách
khoan hồng

Ủy ban Cạnh tranh
Quốc gia
Cơ quan điều tra
vụ việc cạnh tranh
Đình chỉ
điều tra

Điều tra
tối đa 09 tháng
+ 03 tháng gia hạn

Báo cáo,
kết luận điều tra
Chủ tịch UBCTQG

60 ngày điều tra bổ sung

Chuyển xử
lý hình sự

15 ngày

60 ngày

Đình chỉ
giải quyết

60 ngày

Hội đồng xử lý
vụ việc hạn chế
cạnh tranh

30 ngày

Quyết định
Điều tra
bổ sung

Trường hợp điều tra bổ sung, thời hạn xử lý là
60
ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, báo cáo
Phiên điều trần
điều tra và kết luận điều tra bổ sung.
tối thiểu15 ngày làm việc
Quyết định xử lý
30 ngày
vụ việc hạn chế
Khiếu nại
cạnh tranh
Chủ tịch UBCTQG
30 ngày

Thi hành

Hội đồng giải quyết
khiếu nại
30 - 45 ngày
Quyết định giải quyết
khiếu nại
30 ngày
Khởi kiện ra Tòa án
Phán quyết của
Tòa án
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TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU TRA, XỬ LÝ VỤ VIỆC LẠM DỤNG VỊ TRÍ
THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG, VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN
Tổ chức, cá nhân
cung cấp thông tin

Hồ sơ
khiếu nại

UBCTQG
tự phát hiện

Ủy ban Cạnh tranh
Quốc gia
Cơ quan điều tra
vụ việc cạnh tranh
Đình chỉ
điều tra

Điều tra
tối đa 09 tháng
+ 03 tháng gia hạn

Báo cáo,
kết luận điều tra
Chủ tịch UBCTQG

60 ngày điều tra bổ sung

Chuyển xử
lý hình sự

15 ngày

60 ngày

Đình chỉ
giải quyết

60 ngày

Hội đồng xử lý
vụ việc hạn chế
cạnh tranh
Phiên điều trần

Trường hợp điều tra bổ sung, thời hạn xử lý
là 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, báo
cáo điều tra và kết luận điều tra bổ sung.

tối thiểu 15 ngày làm việc

Quyết định xử lý
vụ việc hạn chế
cạnh tranh
30 ngày

Thi hành
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Quyết định
Điều tra
bổ sung

30 ngày

30 ngày

Khiếu nại
Chủ tịch UBCTQG
Hội đồng giải quyết
khiếu nại
30 - 45 ngày
Quyết định giải quyết
khiếu nại
30 ngày
Khởi kiện ra Tòa án
Phán quyết của
Tòa án
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TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU TRA, XỬ LÝ VỤ VIỆC
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ
Tổ chức, cá nhân
cung cấp thông tin

Hồ sơ
khiếu nại

UBCTQG
tự phát hiện

Ủy ban Cạnh tranh
Quốc gia
Cơ quan điều tra
vụ việc cạnh tranh
Đình chỉ
điều tra

Điều tra
90 ngày + 60 ngày gia hạn

Báo cáo,
kết luận điều tra
Đình chỉ
giải quyết

30 ngày

Chủ tịch UBCTQG

30 ngày

Quyết
xử lý
lý
Quyết định
định xử
việcvi hạn
chế
cạnh
vụvụviệc
phạm
quy
định
tranh kinh tế
về tập trung
30 ngày

Thi hành

30 ngày

30 ngày điều tra bổ sung

Chuyển xử
lý hình sự

Quyết định
Điều tra
bổ sung

Trường hợp điều tra bổ sung, thời hạn xử lý
là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, báo
cáo điều tra và kết luận điều tra bổ sung.

30 ngày

Khiếu nại
Chủ tịch UBCTQG
30 - 45 ngày
Quyết định giải quyết
khiếu nại
30 ngày
Khởi kiện ra Tòa án

Phán quyết của
Tòa án
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TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU TRA, XỬ LÝ VỤ VIỆC
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
Hồ sơ
khiếu nại

Tổ chức, cá nhân
cung cấp thông tin

UBCTQG
tự phát hiện

Ủy ban Cạnh tranh
Quốc gia
Cơ quan điều tra
vụ việc cạnh tranh
Đình chỉ
điều tra

Điều tra
60 ngày + 45 ngày gia hạn

Báo cáo,
kết luận điều tra
Đình chỉ
giải quyết

15 ngày

Chủ tịch UBCTQG

15 ngày

Quyếtđịnh
địnhxửxửlýlývụ
Quyết
vụ việc
hạn
chếkhông
cạnh
việc
cạnh
tranh
tranh
lành
mạnh
30 ngày

Thi hành

15 ngày

Quyết định
Điều tra
bổ sung

Trường hợp điều tra bổ sung, thời hạn xử lý
là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, báo
cáo điều tra và kết luận điều tra bổ sung.
30 ngày

Khiếu nại
Chủ tịch UBCTQG
30 - 45 ngày
Quyết định giải quyết
khiếu nại
30 ngày
Khởi kiện ra Tòa án
Phán quyết của
Tòa án

46

30 ngày điều tra bổ sung

Chuyển xử
lý hình sự
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THỦ TỤC
ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG MIỄN
TRỪ ĐỐI VỚI
THỎA THUẬN
HẠN CHẾ
CẠNH TRANH
BỊ CẤM

Lưu ý:
¾

CÁC TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ ĐỀ
NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI
THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH
TRANH BỊ CẤM
1.

Đơn theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban
hành;

2.

Dự thảo nội dung thỏa thuận giữa các bên;

3.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
hoặc văn bản tương đương của từng doanh
nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
bị cấm; bản sao Điều lệ của hiệp hội ngành, nghề
đối với trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
bị cấm có sự tham gia của hiệp hội ngành, nghề;

4.

Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham
gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm trong
02 năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề
nghị hưởng miễn trừ hoặc báo cáo tài chính từ
thời điểm thành lập đến thời điểm nộp hồ sơ đề
nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới
thành lập có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo
quy định của pháp luật;

5.

Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng quy định
tại khoản 1 Điều 14 của Luật này kèm theo chứng
cứ để chứng minh;

6.

Văn bản ủy quyền của các bên tham gia thỏa
thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cho bên đại
diện (nếu có).

Doanh nghiệp nộp
hồ sơ chịu trách
nhiệm về tính trung
thực của hồ sơ.

¾ Tài liệu trong hồ sơ
bằng tiếng nước
ngoài thì phải kèm
theo bản dịch tiếng
Việt.
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 Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối
với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
bị cấm
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 Trình tự, thủ tục thụ lý, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng
miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
Doanh nghiệp nộp hồ sơ

30 ngày

SĐBS hồ sơ
đầy đủ, đúng hạn
UBCTQG tiếp nhận hồ sơ
Thông báo hồ sơ
chưa đầy đủ,hợp lệ

SĐBS hồ sơ
không đúng yêu cầu
Trả lại
hồ sơ

07 ngày
làm việc

Thông báo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
DN nộp phí thẩm định
UBCTQG thụ lý hồ sơ
Yêu cầu DN bổ sung
thông tin, tài liệu
Tham vấn tổ chức,
cá nhân liên quan

DN có quyền
rút hồ sơ

Thời hạn thẩm định: 60 ngày + 30 ngày gia hạn

Quyết định chấp thuận cho
hưởng miễn trừ
Được thực hiện thỏa thuận
HCCT và
Thực hiện nội dung quyết
định cho hưởng miễn trừ
Không còn đáp ứng điều kiện miễn trừ;
Phát hiện gian dối;
Vi phạm điều kiện, nghĩa vụ để được miễn trừ;
Thông tin, tài liệu không chính xác về điều
kiện miễn trừ.

Quyết định không chấp
thuận cho hưởng miễn trừ
Không được thực hiện
thỏa thuận HCCT

Bãi bỏ Quyết định
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 Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

THỦ TỤC
THÔNG BÁO
TẬP TRUNG
KINH TẾ

Lưu ý:
¾ Doanh nghiệp
nộp hồ sơ thông
báo tập trung
kinh tế chịu
trách nhiệm về
tính trung thực
của hồ sơ.
¾ Tài liệu trong
hồ sơ bằng
tiếng
nước
ngoài thì phải
kèm theo bản
dịch tiếng Việt.
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CÁC TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ THÔNG
BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ
1.

Thông báo tập trung kinh tế theo mẫu do Ủy ban
Cạnh tranh Quốc gia ban hành;

2.

Dự thảo nội dung thỏa thuận tập trung kinh tế
hoặc dự thảo hợp đồng, biên bản ghi nhớ việc
tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp;

3.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc văn bản tương đương của từng
doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

4.

Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham
gia tập trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề
trước năm thông báo tập trung kinh tế hoặc báo
cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm
thông báo tập trung kinh tế đối với doanh nghiệp
mới thành lập có xác nhận của tổ chức kiểm toán
theo quy định của pháp luật;

5.

Danh sách các công ty mẹ, công ty con, công ty
thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện và các
đơn vị phụ thuộc khác của từng doanh nghiệp
tham gia tập trung kinh tế (nếu có);

6.

Danh sách các loại hàng hóa, dịch vụ mà từng
doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang
kinh doanh;

7.

Thông tin về thị phần trong lĩnh vực dự định tập
trung kinh tế của từng doanh nghiệp tham gia tập
trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề trước
năm thông báo tập trung kinh tế;

8.

Phương án khắc phục khả năng gây tác động
hạn chế cạnh tranh của việc tập trung kinh tế;

9.

Báo cáo đánh giá tác động tích cực của việc tập
trung kinh tế và các biện pháp tăng cường tác
động tích cực của việc tập trung kinh tế.
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 Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ thông báo tập trung
kinh tế
Việc thông báo tập trung kinh tế phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục
nhất định được pháp luật cạnh tranh quy định, cụ thể gồm các bước như sau:

Nộp hồ sơ thông báo tập trung
kinh tế

Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ

Thẩm định việc tập trung kinh tế
(sơ bộ, chính thức)

Quyết định đối với việc tập
trung kinh tế
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DN nộp hồ sơ
thông báo TTKT

UBCTQG
tiếp nhận hồ sơ

Trả lại hồ sơ

7 ngày làm việc

TB sửa đổi,
bổ sung hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ,
hợp lệ

30 ngày

Hồ sơ sửa đổi,
bổ sung

Không SĐBS hoặc
SĐBS không đầy đủ

Thẩm định
sơ bộ
30 ngày

TTKT được
thực hiện

TTKT phải thẩm
định chính thức

Thẩm định
chính thức
90 ngày + 60 ngày gia hạn

TTKT
được thực hiện
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TTKT
có điều kiện

TTKT
bị cấm thực hiện
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TIẾP NHẬN HỒ SƠ,
THÔNG TIN, KHIẾU NẠI
Nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế
Nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ
đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm
pháp luật cạnh tranh
Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

ỦY BAN
CẠNH
TRANH
QUỐC
GIA

Tham vấn các vấn đề về cạnh tranh
Thông tin liên hệ

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24. 22205002		
Fax
: (+84) 24.22205003
Hotline : 1800 6838
Website: www.vcca.gov.vn
Email : vcca@moit.gov.vn
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Bản quyền thuộc về Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương.

