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Thuật ngữ viết tắt
VIẾT TẮT

Ý NGHĨA

VIẾT TẮT

Ý NGHĨA

ACCP

Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng ASEAN
(ASEAN Committee on Consumer Protection)

ICN

Mạng lưới Cạnh tranh quốc tế
(International Competition Network)

AEGC

Nhóm chuyên gia về Cạnh tranh ASEAN
(ASEAN Expert Group on Competition)

ICPEN

Mạng lưới Bảo vệ người tiêu dùng quốc tế
(International Consumer Protection Enforcement Network)

APEC

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
(Asia - Pacific Economic Cooperation)

JICA

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
(Japan International Cooperation Agency)

ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(Association of Southeast Asia Nations)

M&A

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
(Merger and Acquisition)

BHĐC

Bán hàng đa cấp

NTD

Người tiêu dùng

BVQLNTD

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

OECD

Cục CT&BVNTD

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế
(Organization for Economic Cooperation and Development)

CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership)

TTKT

Tập trung kinh tế

VBQPPL

Văn bản quy phạm pháp luật

WTO

Tổ chức thương mại thế giới
(World Trade Organization)

EU

Liên minh Châu Âu
(European Union)

HĐTM/ĐKGDC

Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung
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Với chức năng chính là giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện
quản lý nhà nước về cạnh tranh, quản lý hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các
hoạt động của Cục CT&BVNTD tập trung vào:

Cục Cạnh tranh
và Bảo vệ người tiêu dùng
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) là cơ quan trực thuộc
Bộ Công Thương có chức năng thực thi pháp luật cạnh tranh, quản lý hoạt
động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng, với mục tiêu đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội bình
đẳng cho các doanh nghiệp tham gia trên thị trường và bảo vệ quyền và lợi
ích chính đáng của người tiêu dùng.

Các đơn vị thuộc Cục CT&BVNTD bao gồm:
1 VĂN PHÒNG

Thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh
Tiêu chí hoạt động của Cục là tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh lành
mạnh với cơ hội kinh doanh bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp trên thị trường.
Cục khuyến khích và thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, qua đó
đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, sự phát triển khoa học công nghệ và
tiến bộ xã hội.

2 PHÒNG ĐIỀU TRA HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH
3 PHÒNG KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ
4 PHÒNG ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
5 PHÒNG BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
6 PHÒNG KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU - ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
7 TRUNG TÂM THÔNG TIN, TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

8 I WWW.VCCA.GOV.VN

Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức
đa cấp
Để thực hiện công tác quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực kinh
doanh theo phương thức đa cấp, Cục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức
năng, các Sở Công Thương trên toàn quốc nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng
đa cấp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện và
xử lý các hoạt động đa cấp bất chính.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Cục phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng trên toàn quốc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu
dùng được các nhà sản xuất cũng như các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ
tôn trọng.
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Dấu ấn

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Thành lập Ban
Quản lý cạnh
tranh trực thuộc
Bộ Thương mại
(nay là Bộ Công
Thương)

Thành lập Cục
Quản lý cạnh
tranh

Luật Cạnh tranh
chính thức có
hiệu lực vào tháng
7/2005

Chính phủ ban
hành Nghị định
06/2006/NĐ-CP
quy định chức
năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của
Cục Quản lý cạnh
tranh và Hội đồng
cạnh tranh

Trở thành thành
viên Nhóm chuyên
gia về cạnh
tranh của ASEAN
(Nhóm AEGC)

Thành lập Trung
tâm Thông tin
cạnh tranh

Trở thành thành
viên Mạng lưới
cạnh tranh quốc
tế (ICN)

Luật Bảo vệ
quyền lợi người
tiêu dùng được
Quốc hội thông
qua (Luật số
59/2010/QH12)
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Ngày 03 tháng
12 năm 2004, tại
kỳ họp thứ 6 Quốc
hội khóa XI, Luật
Cạnh tranh (Luật
số 27/2004/QH11)
đã được Quốc hội
thông qua

Chính phủ ban
hành các văn bản
hướng dẫn thực thi
Luật Cạnh tranh

Thành lập Văn
phòng đại diện tại
Tp. Hồ Chí Minh

Đảm nhiệm vai
trò Chủ tịch Nhóm
chuyên gia về
cạnh tranh ASEAN
trong khuôn khổ
năm Chủ tịch
ASEAN 2010 của
Việt Nam
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2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bộ Công
Thương ban hành
Quyết định số
848/QĐ-BCT quy
định chức năng
nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu
tổ chức của Cục
Quản lý cạnh
tranh

Thủ tướng Chính
phủ ban hành
Quyết định công
nhận Ngày Quyền
của người tiêu
dùng Việt Nam Ngày 15 tháng 3
hàng năm

Dự án sửa đổi
Luật Cạnh tranh
được Quốc hội
đưa vào chương
trình xây dựng và
sửa đổi luật

Cục Cạnh tranh
và Bảo vệ người
tiêu dùng ra đời
(được tách ra từ
Cục Quản lý cạnh
tranh), chức năng
nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu
tổ chức của Cục
Cạnh tranh và Bảo
vệ người tiêu dùng
được quy định
tại Quyết định số
3808/QĐ-BCT của
Bộ Công Thương
ban hành ngày
02 tháng 10 năm
2017

Luật Cạnh tranh
2018 được ban
hành

Ban Bí thư ban
hành Chỉ thị số
30-CT/TW về tăng
cường sự lãnh đạo
của Đảng và trách
nhiệm quản lý
của Nhà nước đối
với công tác bảo
vệ quyền lợi của
người tiêu dùng

Nghị định số
35/2020/NĐ-CP của
Chính phủ quy định
chi tiết một số điều
của Luật Cạnh tranh
được ban hành
ngày 24 tháng 3
năm 2020

Trình Chính phủ
hồ sơ dự thảo
Nghị định sửa đổi,
bổ sung Nghị định
40/2018/NĐ-CP
ngày 12 tháng
3 năm 2018 về
quản lý hoạt động
kinh doanh theo
phương thức đa
cấp

Vận hành Tổng
đài tư vấn hỗ trợ
người tiêu dùng
1800 6838

Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt
Chương trình
phát triển các
hoạt động bảo vệ
quyền lợi người
tiêu dùng giai
đoạn 2016 - 2020

Nghị định số
40/2018/NĐ-CP
về quản lý hoạt
động kinh doanh
theo phương thức
đa cấp được ban
hành và có hiệu
lực từ ngày 02
tháng 5 năm 2018

Luật Cạnh tranh
2018 chính thức
có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7
năm 2019

Nghị quyết số
82/2020/NQ-CP của
Chính phủ ban hành
Chương trình hành
động của Chính
phủ thực hiện chỉ
thị số 30-CT/TW về
tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng và
trách nhiệm quản
lý của nhà nước đối
với công tác bảo vệ
quyền lợi của người
tiêu dùng được ban
hành ngày 26 tháng
5 năm 2020

Dự án sửa đổi
Luật Bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng
được Quốc hội
đưa vào chương
trình xây dựng và
sửa đổi luật

Tiến hành xây
dựng Bộ hồ sơ đề
xuất sửa đổi, bổ
sung Luật Bảo vệ
quyền lợi người tiêu
dùng
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CỤC CT&BVNTD

Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG CỤC

PHÒNG KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ

CẠNH TRANH

PHÒNG ĐIỀU TRA HÀNH VI
HẠN CHẾ CẠNH TRANH

PHÒNG ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ HÀNH VI
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

LÃNH ĐẠO CỤC

PHÒNG BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
PHÒNG KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU,
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO
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Quản lý nhà nước
về cạnh tranh

A

Công tác xây dựng
văn bản pháp luật

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) là cơ quan trực thuộc Bộ
Công Thương có chức năng thực thi pháp luật cạnh tranh, quản lý hoạt động kinh
doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với mục tiêu
đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh
nghiệp tham gia trên thị trường và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người
tiêu dùng.

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

B

Thực thi pháp luật
và chính sách cạnh tranh

I. Giám sát và quản lý cạnh tranh trên thị trường
1

Đối với nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh

Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã triển khai:
- Giám sát, thu thập, xác minh thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh trong
một số thị trường trọng điểm: Bia, phân bón, hàng không, xe máy, khí hóa lỏng CNG,
thép, vật liệu xây dựng cao tốc Bắc Nam, logistic hàng hải, thức ăn chăn nuôi.
- Về thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, Cục CT&BVNTD
đã tiếp nhận và xử lý phản ánh của doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức trên thị trường
theo đúng thẩm quyền hoạt động quản lý nhà nước của Cục. Một số vụ việc đã được
triển khai:

Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD tiếp tục theo dõi, cập nhật và tham mưu Lãnh đạo
Bộ Công Thương về công tác xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

+ Về việc phân chia thị trường mặt hàng phân Urê: Từ thông tin được phản ánh của
Đại biểu Quốc Hội về việc có tình trạng phân chia thị trường sản phẩm phân urê giữa
một số doanh nghiệp sản xuất phân bón, Cục CT&BVNTD đã phối hợp với các đơn
vị trong và ngoài Bộ tiến hành kiểm tra với đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp có
hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm Phân urê trên toàn quốc.

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Bộ Chính trị đã họp về vấn đề mô hình tổ chức tương
đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (trên cơ sở đề xuất của Bộ Công
Thương tại Tờ trình ngày 24 tháng 7 năm 2020).

+ Thu thập thông tin trên liên quan tới một số phản ánh trên các thị trường như: Cung
cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, cung cấp thiết bị trường học, cung cấp nước sạch tại
các khu đô thị, cung cấp hàng hóa thực hiện đấu thầu,…

Hiện nay, quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh
Quốc gia tiếp tục được báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng Nghị
định thay thế Nghị định 98/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận, thu thập và xác minh thông tin để làm rõ các
nội dung phản ánh về hành vi hạn chế cạnh tranh của 03 doanh nghiệp, bao gồm:
Phản ánh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trúc Phương; Phản ánh của Công ty TNHH
MTV Máy tính Kết nối; Phản ánh của Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc.
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1

Vụ việc về phản ánh của
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trúc Phương

1 CÁC BÊN LIÊN QUAN

HỘP TIN

2

Vụ việc liên quan đến
Điều 8 Luật Cạnh tranh 2018

1 CÁC BÊN LIÊN QUAN

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trúc Phương (Công ty Trúc Phương

- Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc (Công ty Việt Bắc)

- Công ty TNHH Tupperware Việt Nam (TWVN)

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2 NỘI DUNG VỤ VIỆC
Ngày 10 và ngày 25 tháng 5 năm 2021, Cục CT&BVNTD nhận được thông tin phản ánh
của Công ty Trúc Phương về hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh liên quan đến việc
phân phối bán lẻ các sản phẩm và chính sách chiết khấu của của TWVN. Trên cơ sở
đó, để có căn cứ xem xét giải quyết đơn đề nghị của Công ty, Cục CT&BVNTD đã có
email gửi Công ty Trúc Phương ngày 14 tháng 5 năm 2021 yêu cầu cung cấp bổ sung
một số thông tin, tài liệu nhằm đánh giá vụ việc một cách chính xác và khách quan.
Căn cứ trên thông tin Công ty cung cấp, nhằm xác minh thông tin vụ việc một cách
khách quan, ngày 26 tháng 5 năm 2021, Cục CT&BVNTD đã có công văn gửi TWVN
để yêu cầu giải trình và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.
Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Cục CT&BVNTD đã nhận được các nội dung giải trình
kèm theo các thông tin, tài liệu do phía TWVN cung cấp.
3 KẾT QUẢ XỬ LÝ
Ngày 21 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở các thông tin của vụ việc, Cục CT&BVNTD đã
có email trả lời đối với các phản ánh của Công ty Trúc Phương. Theo đó:
- Liên quan đến pháp luật cạnh tranh, từ thực tiễn thị trường và các thông tin do hai
bên cung cấp, Cục CT&BVNTD sơ bộ xác định chưa đủ cơ sở để xác định dấu hiệu
của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền của TWVN trên thị trường liên quan
- Liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp: mô hình trả thưởng của Tupperware
không phải là kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại Nghị định số
40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính Phủ;

- Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation
2 NỘI DUNG VỤ VIỆC
Tháng 6 năm 2021, Cục CT&BVNTD đã nhận được văn bản phản ánh của Công ty
TNHH Kim loại màu Việt Bắc theo phiếu chuyển của Văn phòng Chính phủ. Trong đó,
Công ty Việt Bắc phản ánh về việc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản yêu
cầu các doanh nghiệp và nhà máy thép trên địa bàn tỉnh đàm phán hợp đồng chuyển
giao toàn bộ lượng bụi lò thép phát sinh về cho nhà máy tái chế bụi lò thép tại Khu
công nghiệp Phú Mỹ 3 của Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam.
Theo các thông tin đã nhận được, Cục CT&BVNTD đã tiến hành thu thập thông tin về
hoạt động xử lý bụi lò thép nói chung và hoạt động xử lý bụi lò thép tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Đồng thời, Cục CT&BVNTD đã xin ý kiến của các đơn vị có liên
quan thuộc Bộ Công Thương về các vấn đề nói trên dưới góc độ chuyên môn của
các đơn vị.
3 KẾT QUẢ XỬ LÝ
Từ các thông tin thu thập được và các ý kiến của đơn vị thuộc Bộ Công Thương gửi
về, Cục CT&BVNTD đã báo cáo đề xuất Bộ Công Thương có văn bản đề nghị UBND
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ các quy định cụ thể của pháp luật cạnh tranh và các
pháp luật khác có liên quan để xem xét các văn bản chỉ đạo theo đúng thẩm quyền,
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp theo đúng quy định của
pháp luật.

- Bên cạnh đó, trong trường hợp Công ty có những thông tin, tài liệu cung cấp thêm
để làm rõ được các biểu hiện của hành vi vi phạm, Cục CT&BVNTD sẽ tiếp tục tiến
hành xem xét theo quy định của pháp luật.
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Vụ việc về cung cấp thông tin về sản phẩm có tác dụng
ngăn ngừa và diệt được virus Corona, Covid-19, Sars-Cov-2

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống
của người dân, đã có nhiều sản phẩm dược phẩm hay thực phẩm ra đời giúp phòng ngừa, điều
trị hay hỗ trợ Covid-19. Bên cạnh đó, cũng có một số sản phẩm điện tử mới được giới thiệu có
chức năng liên quan đến ngăn ngừa, ức chế hoặc diệt Covid-19 hoặc được đặt tên liên quan
đến chức năng này.
Để đảm bảo thông tin đến người tiêu dùng được rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn và mua phải các
sản phẩm không đúng ý muốn trong điều kiện dịch bệnh Covid 19, Cục CT&BVNTD đã tiến
hành rà soát và thu thập, đánh giá một số thông tin về sản phẩm đồ điện gia dụng (như điều hòa
nhiệt độ, máy lọc không khí, máy phun khử khuẩn, đèn chiếu sáng…) trong đó có các sản phẩm
như Máy điều hòa không khí sử dụng Công nghệ Nanoe™ X của Công ty TNHH Panasonic Việt
Nam; Sản phẩm sử dụng công nghệ ScentAir ION của Công ty Cổ phần Appliancz Việt Nam;
Sản phẩm sử dụng công nghệ Airocide của Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt Mỹ;
Máy lọc không khí Blueair Health Protect của Công ty TNHH ASH Việt Nam; Quạt khử trùng
Philips Disinfection Air Cleaner của Công ty TNHH Tích hợp công nghệ In Situ; Máy phun khử
trùng, diệt khuẩn Covid Nano của Công ty TNHH Điện tử Thái Thắng.
2

Đối với nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Trong năm 2021, Cục tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của các bên liên quan về
các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh
trên thị trường.
Cục CT&BVNTD đã đưa ra khuyến nghị liên quan đến tranh chấp liên quan đến hành
vi hạn chế phân phối các ấn phẩm trên thị trường bia giữa Công ty TNHH Bia- Rượu Nước giải khát Sài Gòn và Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam nhằm cảnh
báo và khuyến cáo các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bia cần
tuân thủ nghiêm pháp luật về cạnh tranh, rà soát và loại bỏ chính sách kinh doanh có
dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hiện nay, Cục đang chủ động rà soát thông tin quảng cáo một số sản phẩm trên thị
trường có thông tin liên quan đến các công dụng phòng chống tác hại của virus Coro-na và quảng cáo một số mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng có dấu hiệu thổi
phồng, nói quá về công dụng sản phẩm (tổng cộng 15 trường hợp).
Mặc dù tại thời điểm hiện tại, Cục không tiến hành được công tác điều tra, xử lý theo
thủ tục tố tụng cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018 (do Nghị định quy định về cơ
cấu, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chưa được ban hành),
Cục vẫn tiếp nhận các phản ánh, khiếu nại liên quan đến các hành vi có dấu hiệu
vi phạm pháp luật cạnh tranh để làm rõ sự việc và đưa ra các khuyến cáo cần thiết
nhằm ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Qua rà soát, đánh giá, Cục CT&VNTD nhận thấy nội dung thông tin liên quan đến công dụng
ngăn ngừa hoặc diệt virus Covid-19 của các doanh nghiệp này chủ yếu căn cứ vào các kết quả
kiểm nghiệm thực hiện trong điều kiện giới hạn của phòng thí nghiệm (chất liệu, diện tích, thể
tích, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí bị kiểm soát và một số điều kiện đặc biệt khác), chưa
được kiểm nghiệm trong điều kiện sống thực tế. Tuy nhiên, nội dung thông tin về các sản phẩm
trên không nêu hoặc nêu không rõ ràng về các vấn đề hạn chế này, chẳng hạn như:
- Thông tin ghi chú không đầy đủ, không rõ ràng hoặc quá nhỏ không thể đọc được trên hình ảnh
giới thiệu sản phẩm hoặc chạy quá nhanh không thể đọc kịp trên video clip giới thiệu sản phẩm;
- Thông tin diệt, ức chế hay ngăn ngừa virus được đưa ra trên cơ sở kiểm nghiệm trong phòng
thí nghiệm, trong khi những điều kiện hạn chế của phòng thí nghiệm không được nêu rõ hoặc
không tương xứng so với điều kiện sử dụng thực tế;
- Sản phẩm không liên quan đến Covid-19 nhưng được đặt tên và thông tin về chức năng liên
quan đến Covid-19 như CV19, diệt virus (không nêu rõ có phải vius Covid-19 hay không)…
Cục CT&BVNTD đánh giá việc đưa thông tin về tác dụng ngăn ngừa, ức chế và tiêu diệt virus
Covid-19, Sars-Cov-2 của các sản phẩm như nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm a
khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018.
Cục CT&BVNTD đã cảnh báo và yêu cầu các đơn vị trên rà soát và chỉnh sửa các nội dung
cung cấp thông tin về sản phẩm để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh 2018.
Đồng thời, Cục CT&BVNTD đã đưa ra khuyến cáo người dân nên tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin trước
khi mua các sản phẩm có công dụng liên quan đến chức năng ngăn ngừa hoặc diệt Covid-19.

20 I WWW.VCCA.GOV.VN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2O21 I 21

III. Kiểm soát tập trung kinh tế
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động tập trung kinh tế (TTKT),
trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận và xử lý 130 hồ sơ thông báo tập trung
kinh tế. Trong đó, có 38 giao dịch được thực hiện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, chiếm tỷ
lệ gần 30% và 92 giao dịch được thực hiện trong nước. Cục đã tiến hành thẩm định 03
hồ sơ theo quy trình thẩm định chính thức và 127 hồ sơ theo quy trình thẩm định sơ bộ.
Trong số 130 hồ sơ thông báo TTKT, có 109 giao dịch TTKT theo hình thức mua lại
doanh nghiệp, 12 giao dịch sáp nhập doanh nghiệp, 06 giao dịch liên doanh giữa
các doanh nghiệp, không có giao dịch theo hình thức hợp nhất doanh nghiệp và có
03 giao dịch được xác định không phải là TTKT.

II. Giám sát việc thực hiện Quyết định cho hưởng miễn trừ
đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế
Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số
3872/QĐ-BCT về việc cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với Tổng
Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Societe Air France (Air
France) trong thỏa thuận “Hợp đồng liên doanh” thuộc phạm vi dịch vụ vận chuyển
hành khách bằng đường hàng không trên các đường bay HAN-CDG (Hà Nội - Paris)
(và ngược lại) và SGN - CDG (Hồ Chí Minh - Paris) (và ngược lại) trong thời hạn 03
năm. Năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục gia hạn cho hưởng miễn trừ thỏa thuận
hạn chế cạnh tranh đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và
Công ty Societe Air France (Air France) trong thỏa thuận “Hợp đồng liên doanh”.
Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số
3105/QĐ-BCT về việc cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với
Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific (Jetstar Pacific) và Công ty Jetstar Asia
Airways PTE. LTD (Jetstar Asia) trong thỏa thuận “Hợp đồng liên doanh” thuộc phạm
vi dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không trên tuyến đường bay Đà
Nẵng - Singapore (và ngược lại) trong thời hạn 03 năm.
Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2327/
QĐ-TTg về việc cho hưởng miễn trừ tập trung kinh tế Công ty Cổ phần Thanh toán
Quốc gia Việt Nam (NAPAS).
Năm 2021, Cục CT&BVNTD tiếp tục triển khai giám sát việc thực hiện các Quyết định
cho hưởng miễn trừ của các doanh nghiệp nói trên, đồng thời cũng thực hiện tham
vấn cho các doanh nghiệp về quy trình thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng miễn
trừ thực hiện theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018.
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HỘP TIN
Số lượng doanh nghiệp tham gia TTKT và nộp hồ sơ thông báo TTKT là 237 doanh
nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam. Các giao
dịch được thực hiện trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm các lĩnh vực sản
xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa và các lĩnh vực dịch vụ. Cụ thể như sau:
Bảng 1: Số hồ sơ thông báo tập trung kinh tế theo ngành/lĩnh vực

4

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Sản xuất
nhựa Duy Tân và SCGP Rigid Packaging Solutions Pte.Ltd

1 CÁC BÊN LIÊN QUAN
- Công ty Cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân

STT

Ngành/ lĩnh vực

Số hồ sơ thông
báo TTKT

1

Bất động sản (để ở và không để ở)

30

2

Dịch vụ, bao gồm bảo hiểm, hàng không, khám chữa
bệnh, bán lẻ và thương mại điện tử

22

3

Ô tô, xe máy và linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy

11

4

Vật liệu xây dựng: sắt thép, xi măng, tấm thạch cao và
các loại vật liệu xây dựng khác

9

5

Điện, điện tử, thiết bị điện

5

6

Nhựa, hóa chất công nghiệp

9

7

Nông nghiệp

4

8

Thực phẩm, đồ uống (bao gồm bia và nước giải khát)

5

9

Năng lượng: năng lượng truyền thống và năng lượng
tái tạo

15

10

Các lĩnh vực khác

17

Tổng

127

Bên cạnh đó, Cục CT&BVNTD thường xuyên rà soát các giao dịch TTKT trên thị
trường, cập nhật, thống kê và tổng hợp dữ liệu về tình hình tập trung kinh tế (mua bán,
sáp nhập, hợp nhất, liên doanh) của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, các
doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
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- SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd
2 NỘI DUNG VỤ VIỆC
Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung
kinh tế (TTKT) giữa Công ty Cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân (Công ty Nhựa Duy Tân)
và SCGP Rigid Packaging Solutions Pte.Ltd. (SCGP Holdings) (các doanh nghiệp
tham gia TTKT).
SCGP Holdings là công ty con thuộc sở hữu 100% của Công ty TCG có trụ sở tại Thái
Lan, thuộc quản lý gián tiếp của Tập đoàn SCG (Thái Lan). Công ty TCG hoạt động
sản xuất và kinh doanh sản phẩm bao bì các loại tại Việt Nam thông qua các công
ty con có trụ sở tại Việt Nam. Công ty Nhựa Duy Tân là công ty sản xuất bao bì nhựa
cứng và đồ nhựa dân dụng.
Việc SCGP Holdings dự kiến mua lại 70% cổ phần của Công ty Nhựa Duy Tân để
mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh mảng bao bì nhựa cứng của
TCG tại thị trường Việt Nam là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp.
Sau giao dịch TTKT, SCGP Holdings trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty Nhựa
Duy Tân; Công ty Nhựa Duy Tân vẫn duy trì hoạt động sản xuất các sản phẩm mang
thương hiệu Duy Tân và có kế hoạch triển khai đầu tư trong lĩnh vực nhựa kỹ thuật và
nhựa tái chế.
3 KẾT QUẢ XỬ LÝ
Ngày 17 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra
thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy
định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2
Điều 14 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.
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5

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Toyota Motor Corporation
(TMC) và Công ty Bejing SinoHytec Co., Ltd. (SinoHytec)

1 CÁC BÊN LIÊN QUAN

HỘP TIN

6

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa TNHH NĂNG LƯỢNG
SOJITZ OSAKA GAS và Công ty LOOOP INC

1 CÁC BÊN LIÊN QUAN

- Công ty Toyota Motor Corporation

- Công ty TNHH NĂNG LƯỢNG SOJITZ OSAKA GAS

- Công ty Bejing SiniHytec Co., Ltd

- Công ty LOOOP INC

2 NỘI DUNG VỤ VIỆC
Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung
kinh tế (TTKT) của Công ty Toyota Motor Corporation (Công ty TMC) và Công ty
Bejing SinoHytec Co., Ltd. (Công ty SinoHytec) (gọi tắt là các doanh nghiệp tham gia
TTKT) về việc thành lập liên doanh mới tại Trung Quốc.
Việc TTKT nêu trên được thực hiện ở nước ngoài. Các doanh nghiệp tham gia TTKT
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô (trong đó có xe chạy pin nhiên liệu Hydro) và
động cơ pin nhiên liệu Hydro. Trong hai doanh nghiệp tham gia TTKT, chỉ có Công ty
TMC thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực
ô tô truyền thống.
Doanh nghiệp tham gia TTKT (Công ty TMC) có hoạt động kinh doanh tại thị trường
Việt Nam và thuộc ngưỡng thông báo TTKT (ngưỡng tổng tài sản) nên các doanh
nghiệp tham gia TTKT đã thực hiện nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ
Công Thương.
3 KẾT QUẢ XỬ LÝ
Ngày 18 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã
thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty TMC và Công ty SinoHytec không thuộc
trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

2 NỘI DUNG VỤ VIỆC
Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế
(TTKT) đầy đủ, hợp lệ của Công ty TNHH NĂNG LƯỢNG SOJITZ OSAKA GAS (“SOGEC”)
và Công ty LOOOP INC. (“LOOOP”) (các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế).
Theo thông báo của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế, Công ty SOGEC và
Công ty LOOOP có kế hoạch thành lập một Công ty liên doanh có trụ sở tại Khu Công
nghiệp Long Đức, tỉnh Đồng Nai để kinh doanh điện mặt trời mái nhà. Trong đó, Công
ty SOGEC sẽ sở hữu 70% vốn điều lệ và Công ty LOOOP sẽ sở hữu 30% vốn điều lệ tại
Công ty Liên doanh. Như vậy, giao dịch tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp nêu
trên là hình thức liên doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế
SOGEC (bên thứ nhất của liên doanh) là công ty con của Sojitz Corporation, một tập đoàn
đa ngành tại Nhật Bản có hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt
Nam, tập đoàn Sojitz thông qua các công ty con, công ty liên kết của mình đang hoạt
động ở một số ngành nghề, như buôn bán máy móc công nghiệp, IT, sản xuất phân bón,
dịch vụ logistics, khí ga, sản xuất dăm gỗ, phát triển hạ tầng khu công nghiệp…
LOOOP (bên thứ hai của liên doanh) là một công ty có trụ sở tại Nhật Bản, chuyên
sản xuất, bán tấm pin năng lượng mặt trời, bán, bảo trì, sửa pin năng lượng mặt trời
và các thiết bị ngoại vi. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Công ty LOOOP chưa
có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại Việt Nam.

Hoạt động kinh doanh dự kiến của Công ty liên doanh
Công ty Liên Doanh sẽ mua các hệ thống quang điện mặt trời từ các nhà cung cấp
tại nước ngoài và lắp đặt các hệ thống này trên mái nhà của các khách hàng công
nghiệp có nhu cầu sử dụng điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp. Sau đó,
Công ty Liên Doanh sẽ tiếp tục sở hữu, vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà và
bán điện được sản xuất từ này cho khách hàng dựa trên hợp đồng mua bán điện trực
tiếp do hai bên ký kết.
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7
Thị trường điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam
Năm 2020 được đánh giá là năm sôi động của thị trường Điện năng lượng mặt trời
mái nhà tại Việt Nam, khi nhiều chính sách, cơ chế của Chính phủ lần lượt được ban
hành, kích thích cũng như tháo gỡ nhiều vướng mắc cho cá nhân và doanh nghiệp
trong việc đầu tư và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Trên thực tế, nguồn điện được cung cấp từ hệ thống điện mặt trời mái nhà chỉ là
nguồn điện bổ sung, dự phòng trong trường hợp mất điện, chiếm tỷ trọng rất nhỏ
trong tổng nhu cầu điện của một khu công nghiệp.
Ngoài ra, hệ thống điện mặt trời mái nhà có vai trò quan trọng trong việc giảm áp
lực về nguồn điện đối với lưới điện quốc gia và giúp tăng cường hiệu quả sản xuất
kinh doanh. Có thể thấy rõ nhất ở các nhà đầu tư là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh
nghiệp sản xuất khi hệ thống điện mặt trời mái nhà giúp các doanh nghiệp này tối ưu
năng lực sản xuất cũng như tăng tuổi thọ sử dụng của hệ thống máy móc.
Thị trường điện mặt trời mái nhà là một thị trường mới, tăng trưởng nhanh và rất cạnh
tranh với nhiều đối thủ gia nhập thị trường, dự kiến tổng công suất lắp đặt trong thời
gian tới sẽ ngày càng tăng. Cụ thể, trong thời gian gần đây, các đối thủ cạnh tranh
mới gia nhập thị trường này có thể kể đến là Hexagon Peak, Shire Oak International,
Skylight Power Ltd., SkyX Solar JSC, Nami Solar Energy JSC.
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, trên phạm
vi cả nước đã có 104,526 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt
9,639 MWp phát điện trên hệ thống điện quốc gia. Tại tỉnh Đồng Nai, tổng công suất
lắp đặt điện mặt trời mái nhà đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 150 MWp.
3 KẾT QUẢ XỬ LÝ
Ngày 11 tháng 10 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh
tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH NĂNG
LƯỢNG SOJITZ OSAKA GAS và Công ty LOOOP INC. không thuộc trường hợp bị
cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và thuộc trường hợp tập trung kinh tế
được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 41 Luật Cạnh tranh 2018.
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Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty RN OVERSEAS
HOLDINGS LIMITED; ZN DEVELOPMENT LTD.; ROSNEFT
VIETNAM B.V.; và ROSNEFT PIPELINES VIETNAM B.V.

1 CÁC BÊN LIÊN QUAN
- RN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
- ZN DEVELOPMENT LTD
- ROSNEFT VIETNAM B.V
2 NỘI DUNG VỤ VIỆC
Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục
CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ
của RN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED (Công ty RN); ZN DEVELOPMENT LTD.
(Công ty ZN); ROSNEFT VIETNAM B.V. (Công ty Rosneft); và ROSNEFT PIPELINES
VIETNAM B.V. (Công ty Rosneft Pipelines).
Thương vụ tập trung kinh tế nói trên được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo
đó, Công ty ZN (bên mua) dự định sẽ mua lại 100% cổ phần của Công ty RN (bên
bán) tại Công Ty ROSNEFT PIPELINES VIETNAM B.V. (Công ty mục tiêu 1) và Công
ty ROSNEFT VIETNAM B.V. (Công ty mục tiêu 2). Sau khi hoàn thành giao dịch, Công
ty ZN sẽ giành được quyền kiểm soát, chi phối các công ty mục tiêu theo quy định
tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. Do đó, giao dịch nói trên được
xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại theo quy định tại khoản 4 Điều 29
Luật Cạnh tranh.
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có hoạt động kinh doanh
trong lĩnh vực khai thác khí thiên nhiên và cung cấp dịch vụ vận hành đường ống vận
chuyển khí thiên nhiên tại khu vực Đông Nam Bộ Việt Nam.
3 KẾT QUẢ XỬ LÝ
Ngày 14 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh
tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa RN OVERSEAS
HOLDINGS LIMITED; ZN DEVELOPMENT LTD.; ROSNEFT VIETNAM B.V.; và
ROSNEFT PIPELINES VIETNAM B.V. không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định
tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và thuộc trường hợp tập trung kinh tế được thực hiện theo
quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 41 Luật Cạnh tranh 2018.
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Quản lý nhà nước về kinh doanh
theo phương thức đa cấp

A

Công tác xây dựng
văn bản pháp luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 40/2018/NĐ-CP
ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD tập trung thực hiện công tác sửa đổi, bổ sung Nghị
định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định số
1393/QĐ-BCT thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 của Chính phủ về quản lý hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Cục CT&BVNTD đã chủ trì xây dựng Dự thảo và tổ chức các hoạt động lấy ý kiến góp
ý của các đối tượng liên quan theo quy định.
Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Hồ sơ đã được trình Chính phủ để xem xét theo đúng
tiến độ và quy trình xây dựng văn bản.
Cục CT&BVNTD cũng đã đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2018/TT-BCT
quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP vào Chương
trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Công Thương.
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B

Thực thi pháp luật về quản lý
hoạt động bán hàng đa cấp

Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý hoạt
động bán hàng đa cấp trên toàn quốc, cụ thể:

I. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo
đúng quy định pháp luật.
Từ đầu năm 2021, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận và xử lý 18 hồ sơ đề nghị cấp giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (tất cả đều chưa đáp ứng điều kiện
và chưa được cấp giấy chứng nhận); 42 hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; 73 hồ sơ thông báo thay đổi thông tin
danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp; 01 hồ sơ thông báo chấm
dứt hoạt động bán hàng đa cấp; 04 hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ.
Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp đã
được Cục CT&BVNTD triển khai từ năm 2021. Hiện nay Cục đang phối hợp với Cục
Thương mại điện tử và Kinh tế số hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để cung cấp dịch vụ
công cấp độ 3,4 đối với tất cả các thủ tục hành chính về quản lý hoạt động kinh
doanh theo phương thức đa cấp.
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II. Công tác kiểm tra, cấp xác nhận kiến thức pháp luật
về bán hàng đa cấp cho người tham gia
Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã tổ
chức 01 đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về
bán hàng đa cấp với 55 người tham dự. Trên
cơ sở đó, đã cấp xác nhận kiến thức pháp
luật về bán hàng đa cấp đối với 05 người
của 02 doanh nghiệp.

Tính từ thời điểm Nghị định 40/2018/NĐCP có hiệu lực đến nay, Cục CT&BVNTD
đã tổ chức 06 đợt kiểm tra kiến thức pháp
luật về bán hàng đa cấp với 1366 người
tham dự, cấp xác nhận cho 65 người của
18 doanh nghiệp.

III. Công tác phối hợp trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Cục đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh
Bắc Kạn, Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh tổ
chức buổi tập huấn trực tuyến cho các cán
bộ Sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn về công tác
quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Công tác phối hợp xử lý các hình thức kinh
doanh đa cấp biến tướng, không phép tiếp
tục được duy trì thường xuyên, liên tục trong
năm 2021.
Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã
chuyển thông tin về khoảng 120 trường hợp
có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng,

không phép cho Cục An ninh mạng và
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ
cao - Bộ Công an để theo dõi, giám sát và
xử lý kịp thời đối với các đối tượng có hiện
diện trong nước, hoặc chặn truy cập đối với
các website quốc tế liên quan đến các hoạt
động huy động tài chính trái phép không có
hiện diện tại Việt Nam. Ngoài ra, Cục cũng
đã phối với cơ quan công an của 07 địa
phương trong việc xác định, xử lý các hoạt
động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu bất
hợp pháp như Hà Nội, Điện Biên, Hà Tĩnh,
Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Công an
Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp
Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã tiếp
nhận 20 lượt khiếu nại, đơn kiến nghị, 26
lượt đơn tố cáo… liên quan đến người tham
gia bán hàng đa cấp (một số đơn có nhiều
người đứng tên).
Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan
đến hoạt động bán hàng đa cấp trong năm
qua giảm mạnh so với các năm trước. Các
khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến các
doanh nghiệp hoạt động bất chính đã bị
chấm dứt hoạt động trong các năm trước
như Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy,
Công ty Cổ phần Liên minh Tiêu dùng,
Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng;
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có 01 phản ánh về dấu hiệu vi phạm hành
chính về thủ tục thông báo hội nghị, hội
thảo, đào tạo liên quan đến doanh nghiệp
bán hàng đa cấp đang hoạt động là Công
ty TNHH Herbalife Việt Nam đã được Cục
CT&BVNTD chuyển tới Sở Công Thương
Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền. Các
đơn tố cáo với nội dung phản ánh hành vi
lừa đảo đã được Cục chuyển đến Cơ quan
điều tra theo quy định.
Bên cạnh đó, Cục CT&BVNTD đã có văn bản
phản hồi, hướng dẫn người nộp đơn xác định
loại tranh chấp và thực hiện phương thức giải
quyết theo đúng quy định pháp luật.

V. Các hoạt động triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản
lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025
Hiện nay, Cục CT&BVNTD đã và đang triển
khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản
lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa
cấp giai đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết
định số 2837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 11 năm
2020 về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu
quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt
động kinh doanh theo phương thức đa cấp
giai đoạn năm 2021 - 2025 (Đề án BHĐC),
năm 2021, Cục CT&BVNTD đã thực hiện các
hoạt động sau:
- Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh
lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp,
Cục CT&BVNTD đã thực hiện các chuyên đề
nghiên cứu rà soát phục vụ sửa đổi, bổ sung
Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3
năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt
động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
- Về các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức
của cộng đồng về pháp luật quản lý hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp:
+ Triển khai Kế hoạch truyền thông về công
tác quản lý hoạt động kinh doanh theo
phương thức đa cấp một cách hiệu quả,
các hoạt động đã thực hiện trong năm 2021
gồm: Triển khai dịch vụ đăng tin, quảng bá
nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về
nhận diện các hành vi bán hàng đa cấp biến
tướng/ bất chính (xây dựng, đăng tin, bài về
nhận diện các hành vi bán hàng đa cấp biến
tướng/ bất chính trên các báo giấy, báo điện
tử, báo hình; xây dựng, quản trị, quảng bá
trang fanpage quản lý bán hàng đa cấp trên
trang mạng xã hội facebook; quảng bá video
clip tuyên truyền nhận biết các dấu hiệu bán
hàng đa cấp bất chính trên các màn hình
trong thang máy, sảnh... tòa nhà; xây dựng
Báo cáo ngành bán hàng đa cấp Việt Nam
năm 2020; quảng bá video clip tuyên truyền
hướng dẫn người dân nhận biết các doanh

nghiệp bán hàng đa cấp hợp pháp (đã được
cấp giấy chứng nhận) trên các trang mạng
xã hội (facebook, zalo, youtube...)).
+ Tổ chức 02 tọa đàm trực tuyến với nội dung:
tuyên truyền nâng cao nhận thức của người
dân hiểu đúng về phương thức bán hàng đa
cấp, nhận diện các dạng thức bán hàng đa
cấp bất chính, bán hàng đa cấp biến tướng
và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người
dân nhận diện và cảnh giác trước các dạng
thức bán hàng đa cấp biến tướng thời 4.0.
- Về các hoạt động nhằm cải tiến và ứng
dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý
và thực thi pháp luật bán hàng đa cấp: trong
năm 2021, Cục CT&BVNTD tiếp tục nâng
cấp, phát triển hệ thống công nghệ thông tin
và cơ sở dữ liệu về quản lý hoạt động bán
hàng đa cấp phục vụ công tác theo dõi, phối
hợp và cung cấp thông tin về thực thi pháp
luật bán hàng đa cấp từ Trung ương tới địa
phương (xây dựng Sổ tay hướng dẫn sử dụng
trang quản trị hệ thống quản lý hoạt động bán
hàng đa cấp tại Việt Nam, xây dựng video
clip hướng dẫn sử dụng trang quản trị hệ
thống quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại
Việt Nam); Nâng cấp, phát triển, hoàn thiện
và tiếp tục vận hành ứng dụng điện thoại
Thông tin quản lý bán hàng đa cấp tại Việt
Nam (iMLM).
- Về các hoạt động nhằm nâng cao năng lực
quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp cho cán bộ ở Trung
ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương: trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã
xây dựng và hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn
nghiệp vụ thu thập thông tin, kiểm tra và giám
sát các hoạt động kinh doanh theo phương
thức đa cấp cho các cán bộ quản lý tại địa
phương; xây dựng và hoàn thiện Sổ tay Hỏi
đáp quy định pháp luật về quản lý kinh doanh
theo phương thức đa cấp cho các cán bộ
quản lý tại địa phương.
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Quản lý nhà nước về
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

A

Công tác xây dựng
văn bản pháp luật

I. Về xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
(sửa đổi), Cục CT&BVNTD đã dự thảo, trình cấp có thẩm quyền thực hiện các hoạt
động theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:
- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa
đổi) (Quyết định số 2413/QĐ-BCT ngày 27/10/2021 của Bộ Công Thương về việc
thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
- Tổ chức họp Cuộc họp lần thứ nhất lấy ý kiến của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập về dự
thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) vào ngày 10 tháng 11 năm 2021;
Cuộc họp Tổ Biên tập vào ngày 13 tháng 12 năm 2021.
- Trên cơ sở ý kiến của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Cục CT&BVNTD đã
hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

II. Về xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Trên cơ sở đánh giá hiệu quả triển khai Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng
10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển các hoạt động bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020, Cục đã báo cáo, trình cấp có thẩm
quyền ban hành văn bản tiếp tục thực hiện các chương trình phát triển bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.
Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1157/
QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng giai đoạn 2021-2025.
Để triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg nêu trên, ngày 13 tháng 10 năm 2021, Cục
đã tham mưu và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định số 2306/QĐ-BCT về
việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai Quyết định
số 1157/QĐ-TTg.
Đồng thời, căn cứ theo Quyết định số 1157/QĐ-TTg nêu trên, Cục đã trình Lãnh đạo
Bộ Công Thương ban hành 02 Quyết định phê duyệt các đề án, cụ thể:
- Quyết định số 1956/QĐ-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2021 phê duyệt Đề án tăng
cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng cho người tiêu dùng yếu thế giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 1957/QĐ-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển
hệ sinh thái số, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
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B

Công tác thực thi pháp luật và chính
sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

I. Về triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết số 82/NQ-CP
1

13,187
11,211
9,140

8,505
5,205

9,965

6,116

4,880

Về công tác triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết số 82/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương
trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,
trong năm 2021, Cục đã thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
- Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Báo cáo đề xuất hỗ trợ hoạt động tổ chức xã
hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Hoàn thiện Báo cáo và đã báo cáo, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ về nội dung của Báo cáo.

Về tổng kết công tác triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP CP ngày 26
tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW
2

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Cục đã trình Lãnh đạo Bộ đã ban hành Công văn số 1605/BCT-CT
gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ về việc báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ban hành chương
trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Trên cơ sở báo cáo từ các cơ quan trên, Cục đã hoàn thành dự thảo Báo cáo kết quả triển khai
Nghị quyết 82/NQ-CP. Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo, đồng thời, tạo điều kiện để các cơ quan,
tổ chức tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai, Cục đã tổ chức Hội nghị “Phổ
biến kinh nghiệm triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính
phủ” vào ngày 24 tháng 12 năm 2021.

II. Công tác tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng
Trong năm 2021, Hệ thống Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 (“Tổng đài”) của
Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận 13.187 cuộc gọi đến, tăng 17,6% so với năm 2020 và 55% so với
năm 2018. Trong số các cuộc gọi đến Tổng đài, có khoảng 37% cuộc gọi đến trong giờ làm việc
của Tổng đài đã được tư vấn, hỗ trợ bởi tổng đài viên; 63% cuộc gọi còn lại chưa được tư vấn, hỗ
trợ bởi tổng đài viên do thời điểm gọi đến của người tiêu dùng nằm ngoài thời gian làm việc của
Tổng đài, đồng thời, do số lượng tổng đài viên còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu tư vấn của
người tiêu dùng.
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2020

2021

Cuộc gọi đến Tổng đài
Cuộc gọi được trả lời, tư vấn bởi tổng đài viên
Linear (Cuộc gọi đến Tổng đài)

Biểu 2: Thống kê cuộc gọi được trả lời, tư vấn qua Tổng đài giai đoạn 2018-2021
Nguồn: Cục CT&BVNTD tổng hợp
Các phản ánh của người tiêu dùng tới Tổng đài trong năm 2021 có liên quan đến nhiều lĩnh vực
hàng hóa, dịch vụ, trong đó, chủ yếu là lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường
hàng không; dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng; dịch vụ ngân hàng, tín dụng tiêu dùng; thương mại điện
tử; viễn thông. Trong đó, các nội dung bị phản ánh, khiếu nại phần lớn liên quan đến việc chậm
hoàn tiền đối với các chuyến bay bị hoãn, hủy; chậm giao hàng hoặc giao hàng không đúng cam
kết trong các giao dịch trực tuyến; quấy rối người tiêu dùng để đòi các khoản nợ tín dụng tiêu
dùng hay không hỗ trợ hoặc gây cản trở, khó khăn cho người tiêu dùng trong việc chuyển mạng,
giữ số khi sử dụng dịch vụ viễn thông…
Thông qua Tổng đài, người tiêu dùng đã được tư vấn các nội dung sau đây:
Các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó, có các quy định về
quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ đối với người tiêu dùng;
Các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ thông qua: (i) thương lượng; (ii) hòa giải; (iii) trọng tài và (iv) tòa án;
Tư vấn người tiêu dùng gửi yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đơn, thư phản ánh; đơn
khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định
của pháp luật;
Tư vấn cách thức gửi đơn phản ánh, kiến nghị tới Cục CT&BVNTD đối với những phản ánh, kiến
nghị thuộc thẩm quyền tư vấn, hỗ trợ, xử lý của Cục;
Cung cấp thông tin về quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn, thư của người tiêu dùng tại Cục;
Một số nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
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III. Công tác tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của
người tiêu dùng
Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, khiếu
nại của người tiêu dùng, ngày 07 tháng 9 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
(CT&BVNTD) đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-CT về việc thành lập Tổ Tư vấn, giải quyết yêu
cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng (Tổ Công tác), gồm các thành viên là đại diện của
Văn phòng, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu & Điều kiện giao
dịch chung và Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo.

Tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị
của người tiêu dùng phân theo phương thức tiếp nhận
1

Trong năm 2021, khoảng 91,2% số lượng đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu
dùng được Cục CT&BVNTD tiếp nhận thông qua các phương thức điện tử (qua Hệ thống tiếp
nhận trực tuyến và qua hộp thư điện tử), trong đó, số lượng đơn, thư được tiếp nhận qua Hệ thống
tiếp nhận trực tuyến (tại địa chỉ website: https://khieunai.bvntd.gov.vn/) chiếm tỷ lệ 68,8% và số
lượng đơn, thư được tiếp nhận qua hộp thư điện tử (tại địa chỉ: khieunai@bvntd.gov.vn) chiếm tỷ
lệ 22,4%. Số lượng đơn, thư của người tiêu dùng được tiếp nhận qua đường bưu điện hoặc trực
tiếp tại Cục chiếm tỷ lệ không đáng kể, khoảng 8,8%.

Công tác tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng là
một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực thi pháp luật và thực hiện quản lý nhà nước
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công tác này trong năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả
đáng ghi nhận.
Các phản ánh, yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng được Cục CT&BVNTD tiếp
nhận thông qua 4 phương thức chủ yếu bao gồm: Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ Người tiêu dùng
1800-6838; Thư điện tử (tại địa chỉ: khieunai@bvntd.gov.vn); qua Website (Hệ thống tiếp nhận
yêu cầu, khiếu nại trực tuyến của người tiêu dùng http://khieunai.bvntd.gov.vn) và qua đường
bưu điện, công văn.
Tính hết cả năm 2021, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận tổng cộng 1.261 đơn, thư phản ánh, yêu
cầu, kiến nghị của người tiêu dùng có nội dung liên quan tới lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng (sau đây gọi là “vụ việc”), giảm khoảng 12% so với năm 2020, tuy nhiên, so với năm 2019
và 2018, số vụ việc tiếp nhận trong năm 2021 vẫn tăng lần lượt khoảng 122% và 185%.

1,428
1,261

443

568

8.8%
22.4%

Bưu điện, Công văn
E-mail
Website

68.8%

Biểu 4: Thống kê tỷ lệ đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu dùng năm 2021
phân theo phương thức tiếp nhận
Nguồn: Cục CT&BVNTD
2 Tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị
của người tiêu dùng phân theo khu vực địa lý
Năm 2021, trong tổng số đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu dùng được Cục
CT&BVNTD tiếp nhận, giải quyết thì trên 70% đơn, thư được tiếp nhận từ những người tiêu dùng
có nơi cư trú tại TP. Hồ Chí Minh (với 545 vụ việc, chiếm tỷ lệ 43,2%) và Hà Nội (với 347 vụ việc,
chiếm tỷ lệ 27,5%). Đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị khiếu nại của người tiêu dùng cư trú
tại các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương chiếm 29,3%, trong đó, một số địa phương
như Hải Phòng; Đồng Nai; Đà Nẵng; Bình Dương; Bà Rịa - Vũng Tàu; Cần Thơ; Khánh Hòa; Nghệ
An; Đồng Tháp; Hải Dương và Long An có số đơn, thư của người tiêu dùng gửi tới Cục dao động
khoảng vài chục đơn, thư trong năm 2021. Ở các địa phương còn lại, số lượng đơn, thư của người
tiêu dùng gửi tới Cục CT&BVNTD không đáng kể, chỉ dao động quanh mức một vài đơn, thư/năm.
29.3%
43.2%

2018

2019

2020

2021

Biểu 3: Thống kê số lượng đơn, thư phản án, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu dùng
trong giai đoạn 2018-2021
Nguồn: Cục CT&BVNTD
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27.5%

TP. Hồ Chí Minh
Hà Nội
Khác

Biểu 5: Thống kê tỷ lệ đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu dùng năm 2021
phân theo khu vực địa lý
Nguồn: Cục CT&BVNTD
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Tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị
của người tiêu dùng phân theo nhóm hàng hóa, dịch vụ
3

Hàng không
Thương mại điện tử
Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng
Đồ điện tử gia dụng
Điện thoại, Viễn thông

Tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị
của người tiêu dùng phân theo nội dung
4

Xét theo nội dung phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu dùng, khoảng 55,7% số lượng đơn,
thư được Cục tiếp nhận, giải quyết trong năm 2021 có nội dung liên quan các trách nhiệm của
doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, bao gồm: trách nhiệm đảm bảo số lượng, chất lượng của
hàng hóa, dịch vụ (chiếm tỷ lệ gần 20%); trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng đã giao
kết hoặc điều kiện giao dịch chung (chiếm tỷ lệ 15,3%); trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh
kiện, phụ kiện (chiếm tỷ lệ 9,8%); trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng (chiếm tỷ lệ
7,7%) cũng như các trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu
dùng, thu hồi sản phẩm có khuyết tật.

Dịch vụ Vận tải, Phương tiện vận chuyển
Hàng hoá tiêu dùng thường ngày khác

Hàng không

Bất động sản, Nhà ở
Thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn
Y tế, Chăm sóc sức khoẻ
Du lịch, Nhà hàng

Trách nhiệm đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ
Trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã giao kết
Trách nhiệm bảo hành hàng hoá, linh kiện phụ kiện

Thời trang, Trang sức
Máy tính, Kết nối Internet
Dịch vụ Kết nối Internet, Mạng di động
Mỹ phẩm
Nội thất, Ngoại thất

Trách nhiệm bảo vệ thông tin của NTD
Trách nhiệm cung cấp thông tin cho NTD
Trách nhiệm thu hồi sản phẩm khuyết tật

Giáo dục, Giải trí
Năng lượng, Môi trường
Thiết bị văn phòng

Biểu 6: Nhóm hàng hóa, dịch vụ chủ yếu có liên quan đến nội dung phản ánh, yêu cầu, kiến
nghị của người tiêu dùng năm 2021
Nguồn: Cục CT&BVNTD tổng hợp
Trong bối cảnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người nhằm ngăn ngừa
sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn, chuỗi cung
ứng hàng hóa, dịch vụ bị đứt gãy dẫn đến phát sinh tỷ lệ tranh chấp tiêu dùng nhiều hơn.

Biểu 7: Thống kê số lượng đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu dùng
năm 2021 phân theo nội dung
Nguồn: Cục CT&BVNTD tổng hợp
Khoảng 44,3% số lượng đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu dùng có liên quan
đến các nội dung khác, trong đó, chủ yếu phản ánh về tình trạng thiếu hợp tác hoặc chậm trễ
trong việc hỗ trợ hoàn tiền cho người tiêu dùng đối với các đơn hàng đã hủy; chậm trễ trong việc
giao đơn hàng đã đặt; quấy rối người tiêu dùng để thu hồi nợ; không phối hợp chuyển mạng giữ
số đối với dịch vụ viễn thông; chất lượng hàng hóa thấp hoặc có dấu hiệu bị làm nhái, làm giả
hoặc kinh doanh không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Trong năm 2021, gần 75% số lượng đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu dùng
có nội dung liên quan đến các tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh trong lĩnh vực vận chuyển hành
khách bằng đường hàng không; thương mại điện tử; dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng; điện
tử gia dụng; điện thoại, viễn thông; dịch vụ vận tải (giao hàng…) và hàng hóa tiêu dùng thường
ngày khác. 25% lượng đơn, thư còn lại phân bổ cho các lĩnh vực bất động sản, nhà ở; thực phẩm
đóng gói, chế biến sẵn; dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; dịch vụ du lịch, nhà hàng; thời trang,
trang sức và các loại hàng hóa, dịch vụ khác.
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5

Một số trường hợp phản ánh điển hình của người tiêu dùng trong năm 2021

5.1. Lĩnh vực dịch vụ và phương tiện vận tải
Năm 2021, lĩnh vực vận chuyển hành khách
bằng đường không và dịch vụ vận tải, phương
tiện vận tải có tỷ lệ đơn, thư phản ánh, yêu
cầu, kiến nghị của người tiêu dùng khá cao,
lần lượt chiếm 19,8% và 6,5%.
Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận chuyển
hành khách hoặc hàng hoá, điển hình có
thể đến các phản ánh, khiếu nại liên quan
đến việc chậm trễ hoàn tiền cho khách hàng
của các hãng hàng không hoặc hãng xe
khách đối với các chuyến bay, chuyến xe bị
hoãn, huỷ trong bối cảnh bùng phát đại dịch
Covid-19 vào giai đoạn sau Tết nguyên đán
2021 và một số dịp nghỉ lễ (30/4; 1/5; 2/9...).

Bên cạnh đó, các dịch vụ giao hàng, vận
chuyển hàng hoá cũng thường bị người tiêu
dùng phản ánh về việc chậm trễ hoặc nhầm
lẫn giao hàng, giao hàng bị hỏng, bị lỗi nhưng
không thực hiện trách nhiệm đền bù dẫn đến
những thiệt hại không mong muốn cho người
tiêu dùng.

hóc, vỡ nát do quá trình lưu kho, vận chuyển
không đảm bảo; sàn thương mại điện tử không
hỗ trợ hoặc chậm hoàn tiền đơn hàng đã huỷ;
không hỗ trợ đồng kiểm hoặc giải quyết các
trường hợp gian hàng trên sàn chặn liên lạc,
không chịu trách nhiệm bồi thường đơn hàng
cho người tiêu dùng...

Bên cạnh đó, cũng có một số tổ chức, cá nhân
lợi dụng thương mại điện tử để cung cấp hàng
kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả, không
rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đúng với những
hình ảnh đã quảng cáo trên các sàn thương
mại điện tử, các trang mạng xã hội, trang
thông tin diện tử....

Trong lĩnh vực kinh doanh các phương tiện
vận tải, người tiêu dùng cũng phản ánh xe
ô tô hoặc phụ tùng, phụ kiện, máy móc của
một số loại xe ô tô có dấu hiệu hỏng hóc, ảnh
hưởng đến chất lượng sản phẩm, chẳng hạn
như han gỉ, chảy dầu, rò rỉ dầu...

5.3. Lĩnh vực tín dụng tiêu dùng
Tín dụng tiêu dùng thời gian qua có sự tăng
trưởng tương đối mạnh tại Việt Nam, đặc biệt,
tại các tỉnh, thành phố lớn nhằm đáp ứng
nhu cầu vay để tiêu dùng của khách hàng
cá nhân. Đồng thời, tín dụng tiêu dùng cũng
góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”.

nhiều các tranh chấp tiêu dùng trong lĩnh vực
thương mại điện tử.

Tuy nhiên, với việc cho vay tiêu dùng khá dễ
dàng cũng có thể dẫn đến phát sinh nhiều
khoản nợ xấu. Đặc biệt, trong bối cảnh đại
dịch bùng phát, nhiều cá nhân vay tiêu dùng
bị mất việc làm, bị giảm tiền lương, giảm mức
thu nhập dẫn đến khó khăn về tài chính hoặc
mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Năm 2021, thương mại điện tử là lĩnh vực đứng
thứ 2 về số lượng đơn, thư phản ánh, yêu cầu,
kiến nghị của người tiêu dùng, chiếm tỷ lệ
15,4%, trong đó, nội dung phản ánh chủ yếu
thường liên quan đến việc chậm giao hàng,
giao hàng không đúng số lượng, chất lượng
so với đơn hàng đã đặt; giao hàng đã bị hỏng

Việc các ngân hàng, tổ chức tín dụng tự mình
hoặc thông qua các đối tác thu hồi nợ của
mình áp dụng các biện pháp thu hồi nợ, trong
đó, có phương thức gọi điện tới các số điện
thoại tham chiếu của khách hàng vay tiêu
dùng đã dẫn tới nhiều phiền toái cho những
người chưa từng phát sinh khoản nợ với ngân

5.2. Lĩnh vực thương mại điện tử
Nếu dịch bệnh Covid-19 có thể ảnh hưởng tiêu
cực đối với sự phát triển của một số ngành,
lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ, thì nó lại là đòn bẩy
đối với sự phát triển của thương mại điện tử.
Các giao dịch mua sắm trực tuyến gia tăng
đột biến, trong khi các dịch vụ trung gian
phục vụ thương mại điện tử như vận chuyển,
kho bãi, kiểm kê... chưa đáp ứng kịp thời nhu
cầu của thị trường. Điều đó dẫn đến phát sinh
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hàng, tổ chức tín dụng đó. Ngoài ra, người
tiêu dùng cũng phản ánh về việc không được
các ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo điều kiện
để giãn nợ, cơ cấu lại khoản nợ theo hướng
dẫn của Ngân hàng Nhà nước...
Do vậy, trong năm 2021, tỷ lệ đơn, thư phản
ánh, yêu cầu, kiến nghị của
người tiêu dùng trong
lĩnh vực tín dụng tiêu
dùng đã tăng
lên, chiếm tỷ lệ
12,5%, đứng thứ
3 trong số các
lĩnh vực hàng
hoá, dịch vụ
phát sinh
nhiều
đơn, thư
phản ánh
của người
tiêu dùng.
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V. Thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

5.4. Lĩnh vực hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (HĐTM/ĐKGDC)
Liên quan đến lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký HĐTM/ĐKGDC, năm
2021, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại về các tranh
chấp phát sinh chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, nhà ở, gói du lịch, nghỉ dưỡng; điện sinh
hoạt và nước sinh hoạt.
Về cơ bản, các yêu cầu của người tiêu dùng đã và đang giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm
vụ và thẩm quyền. Riêng lĩnh vực bất động sản, nhà ở, do tính chất các vụ việc khiếu nại tương
đối phức tạp nên thời gian xử lý các vụ việc thường kéo dài, một số vụ việc được chuyển đến Sở
Công Thương các địa phương hoặc các cơ quan, đơn vị khác có liên quan để xử lý theo đúng
chức năng, nhiệm vụ và theo phân cấp.

Trong năm 2021, Cục đã tiếp nhận 162 bộ hồ sơ đăng ký HĐTM/ĐKGDC, bằng khoảng 80% so
với năm 2020 (205 bộ hồ sơ).
Theo đó, Cục CT&BVNTD đã ra thông báo kết quả đăng ký đối với tất cả các bộ hồ sơ đăng ký
của doanh nghiệp đảm bảo đúng thời hạn và trình tự thủ tục theo quy định, trong đó có 122 bộ
hồ sơ (chiếm tỉ lệ gần 80%) được trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định, đảm bảo mục tiêu chất
lượng về giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 mà Cục
CT&BVNTD đã đề ra.

IV. Công tác thu hồi sản phẩm khuyết tật
Trong năm 2021, Cục tiếp nhận và xử lý 09 vụ việc thu hồi sản phẩm khuyết tật, trong đó, phần
lớn các chương trình liên quan đến lỗi trên sản phẩm ô tô.

80%

Bảng 2: Danh sách thu hồi sản phẩm khuyết tật năm 2021
STT

Đơn vị tiến hành

Tên sản phẩm

Tên Chương trình

Số lượng
sản phẩm Thời gian bắt
liên quan đầu - kết thúc

Cục ĐK

1

Công ty TNHH Ô tô Ô tô Xpander
Mitsubishi Việt Nam GLP/GLX nhập
khẩu

Chương trình thu hồi xe ô tô Xpander để thay thế
bơm xăng cho các xe bị ảnh hưởng

3696

18/1/202117/1/2023

THSP/2019/34

2

Công ty TNHH Ô tô Ô tô Outlander
Mitsubishi Việt Nam lắp ráp

Chương trình thu hồi xe ô tô Outlander để thay
thế bơm xăng cho các xe bị ảnh hưởng

5370

18/1/202117/1/2023

THSP/2021/06

3

Công ty Ô tô Toyota Ô tô Hilux nhập
Việt Nam
khẩu

Chương trình thu hồi xe Toyota Hilux để kiểm tra và
thay thế bầu trợ lực phanh cho các xe bị ảnh hưởng

1935

05/3/202105/3/2024

THSP/2021/7

4

Công ty Ô tô Toyota Ô tô Avanza và
Việt Nam
Rush nhập khẩu

Chương trình thu hồi xe Toyota Avanza và Rush
để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu cho các
xe bị ảnh hưởng

3280

04/5/202104/5/2024

THSP/2021/12

5

Công ty TNHH Ô tô Ô tô Colt và
Chương trình thu hồi xe ô tô Colt và Pajero để
Mitsubishi Việt Nam Pajero nhập khẩu thay thế cụm bơm túi khí bên người lái cho các
xe bị ảnh hưởng

4

24/5/202123/5/2023

THSP/2021/17

6

Công ty TNHH Ô tô Ô tô Outlander
Chương trình thu hồi xe ô tô Outlander Sport và
Mitsubishi Việt Nam Sport và Outlander Outlander để kiểm tra và thay thế cơ cấu phanh
nhập khẩu
đỗ phía sau cho các xe bị ảnh hưởng

218

24/5/202123/5/2023

THSP/2021/18

7

Công ty TNHH Ô tô Ô tô Outlander
Mitsubishi Việt Nam lắp ráp

Chương trình thu hồi xe ô tô Outlander để thay thế
bơm xăng cho các xe bị ảnh hưởng (mở rộng)

90

24/5/202123/5/2023

THSP/2021/19

8

Công ty TNHH Sản
xuất và Kinh doanh
VinFast

Chương trình thu hồi để kiểm tra, thay thế thảm
sàn và các chi tiết kim loại có khả năng bị ăn
mòn trên xe Chevrolet Spark Van trên các xe bị
ảnh hưởng

2853

25/10/2021- THSP/2021/30
25/10/2025

9

Công ty TNHH Ô tô Ô tô Audi nhập
Á Châu
khẩu

Chương trình thu hồi để thay thế các đai ốc liên
kết của hệ thống treo trục sau trên xe Audi model
2019 đến 2021 cho các xe bị ảnh hưởng

104

15/11/2021- THSP/2021/38
14/11/2024

Ô tô bán tải
Chevrolet Spark
Van lắp ráp
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Đang xử lý theo quy định
Đã trả kết quả sớm hơn
thời hạn quy định
Đã trả kết quả đúng thời
hạn quy định

Biểu 8: Công tác đăng ký HĐTM, ĐKGDC năm 2021
Về cơ cấu lĩnh vực đăng ký năm 2021, số hồ sơ đăng ký trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung
cư chiếm tỉ trọng cao nhất với gần 72%, lĩnh vực viễn thông và truyền hình trả tiền chiếm tỉ lệ gần
25%, các lĩnh vực khác chỉ chiếm khoảng 3% (riêng vận chuyển hành khách đường sắt không
phát sinh hồ sơ đăng ký).
Về kết quả đăng ký, tỉ lệ các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu,
điều kiện giao dịch chung ở mức tương đối thấp, chiếm khoảng 28% trong tổng số hồ sơ nộp tại
Cục CT&BVNTD và đang có xu hướng giảm dần so với các năm trước (hơn 34% vào năm 2020 và
hơn 53% vào năm 2019), số còn lại là các hồ sơ cần hoàn thiện lại để đảm bảo tuân thủ quy định
pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và số ít hồ sơ do doanh nghiệp chủ động xin rút để
hoàn thiện. Điều này đòi hỏi sự cần thiết phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tính chủ động của
doanh nghiệp trong việc nhận thức đúng, đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, tuân
thủ quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng như tăng cường kỹ năng soạn
thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung để giao kết với người tiêu dùng.
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Tỉ lệ hồ sơ đăng ký HĐTM/ĐKGDC tại Cục Cạnh tranh
và Bảo vệ người tiêu dùng trong năm 2021 theo các phương thức nộp hồ sơ

Các hoạt động hỗ trợ khác

16%
8%

I. Hoạt động đào tạo, tuyên truyền

76%
Hồ sơ đăng ký qua cổng dịch vụ
công trực tuyến
Hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Cục Cạnh
tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Biểu 9: Tỉ lệ hồ sơ đăng ký HĐTM/ĐKGDC trong năm 2021 theo các phương thức nộp hồ sơ

Về phương thức đăng ký HĐTM/ĐKGDC, một điểm tích cực nữa trong năm 2021 là tỉ lệ hồ sơ
được nộp trực tiếp tại Cục CT&BVNTD rất thấp chỉ chiếm khoảng 8%, hơn 16% hồ sơ được nộp
qua bưu điện hoặc thư điện tử, còn lại gần 76% số hồ sơ đều được nộp thông qua cổng dịch vụ
công trực tuyến của Bộ Công Thương (https://dichvucong.moit.gov.vn/HomePage.aspx).
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid phức tạp hiện nay, việc nộp và trả kết quả hồ sơ thông qua cổng
dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 4) không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian thực
hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định, mà còn góp
phần hạn chế tiếp xúc, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, tối đa hóa thuận lợi trong thực
hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
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Nhằm thực hiện các nhiệm vụ về công tác đào tạo, tuyên truyền, từ đầu năm 2021
đến nay, Cục đã tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền,
phổ biến pháp luật về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kinh doanh
theo phương thức đa cấp. Tuy nhiên, trong năm 2021, do diễn biến phức tạp của tình
hình dịch bệnh, Chính phủ, các Bộ ngành và chính quyền địa phương phải áp dụng
các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người, nên công tác
đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
dưới hình thức hội nghị, hội thảo, đào tạo trực tiếp gặp khó khăn hơn. Một số hội thảo,
khóa đào tạo nghiệp vụ về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho cán bộ,
công chức Cục được tổ chức trực tiếp chủ yếu trong Quý I năm 2021.
Nhằm khắc phục khó khăn nêu trên, trong khoảng thời gian Quý III và IV năm 2021,
Cục đã tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo trực tuyến hoặc kết hợp
giữa trực tiếp và trực tuyến; xây dựng các báo cáo nghiên cứu; ấn phẩm tuyên truyền,
phổ biến pháp luật dưới dạng điện tử, như video clips, phóng sự, sổ tay… và công
bố công khai trên các kênh thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và các trang
mạng xã hội của Cục để phổ biến rộng rãi kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực do
Cục quản lý đến doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.
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- Báo cáo nghiên cứu cạnh tranh trên thị
trường công nghiệp ô tô (được hỗ trợ thực
hiện bởi Dự án “Hoàn thiện chính sách và
nâng cao năng lực thực thi Luật Cạnh tranh”
(JICA) của Chính phủ Nhật Bản);
- Báo cáo nghiên cứu cạnh tranh trên thị
trường bất động sản (được hỗ trợ thực hiện
bởi Dự án “Hoàn thiện chính sách và nâng
cao năng lực thực thi Luật Cạnh tranh” (JICA)
của Chính phủ Nhật Bản);
1

Về cạnh tranh

1.1. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng ấn
phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã xây
dựng được các báo cáo nghiên cứu, ấn phẩm
tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các lĩnh
vực do Cục phụ trách thực thi, cụ thể gồm:

a. Báo cáo nghiên cứu
Trong năm 2021, Cục đã xây dựng các
nghiên cứu, báo cáo:
- Báo cáo kiểm soát hoạt động tập trung kinh
tế theo pháp luật cạnh tranh giai đoạn 7/2019
- 7/2021 (được hỗ trợ bởi Dự án JICA - Nhật
Bản, bản điện tử được đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục CT&BVNTD);
- Báo cáo ngành Bán hàng đa cấp Việt Nam
năm 2021 (được in ấn và phát hành bởi Trung
tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo thuộc Cục);
- Báo cáo nghiên cứu “Xác định thị trường liên
quan và sức mạnh thị trường trong lĩnh vực
thương mại điện tử” (được hỗ trợ thực hiện bởi
Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh
và bảo vệ người tiêu dùng” (Aus4Reform) của
Chính phủ Úc, bản điện tử được đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Cục CT&BVNTD).
- Sách giới thiệu Tổng quan Luật Cạnh tranh;
- Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ
pháp luật cạnh tranh;
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- Hướng dẫn về xác định thị trường liên quan
và đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh của
việc tập trung kinh tế;

Báo cáo ngành Bán hàng đa
cấp Việt Nam 2021

- Hướng dẫn thực thi các quy định về chính
sách khoan hồng
- Hướng dẫn thực thi các quy định về kiểm
soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị
trường;
- Sách hướng dẫn kỹ năng điều tra;
Thực hiện triển khai các hoạt động khảo sát,
nghiên cứu thuộc khuôn khổ các Hiệp định
FTA, cụ thể:
+ Thực hiện Xây dựng nghiên cứu quy định
pháp luật cạnh tranh/chống độc quyền và
kinh nghiệm thực thi của một số quốc gia
thành viên EVFTA (để xây dựng và hoàn thiện
các tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác
tuyên truyền, tư vấn cho cộng đồng doanh
nghiệp Việt Nam khi hoạt động kinh doanh
và đầu tư tại các nước thuộc Liên minh châu
Âu) thuộc khuôn khổ hoạt động triển khai Kế
hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do
giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
năm 2021 của Bộ Công Thương;
+ Thực hiện Xây dựng Khảo sát nhận thức của
doanh nghiệp về pháp luật cạnh tranh gồm
Luật cạnh tranh 2018 và Nghị định hướng dẫn
thực thi thuộc khuôn khổ hoạt động triển khai
Kế hoạch thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo Kiểm soát hoạt động
tập trung kinh tế theo pháp
luật cạnh tranh giai đoạn
7/2019-7/2021

Báo cáo nghiên cứu Xác định
thị trường liên quan và sức
mạnh thị trường trong lĩnh vực
thương mại điện tử

b. Phóng sự
Phóng sự “Giải pháp thúc đẩy cạnh tranh
trên thị trường gọi xe trực tuyến tại Việt
Nam” được thực hiện với sự hỗ trợ của Dự
án Aus4Reform - Úc, với sự góp mặt của
đại diện Cục CT&BVNTD, Cục Thương mại
điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Vụ
Vận tải - Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội
Taxi Hà Nội, Công ty Luật TNHH LNT và
thành viên, Công ty TNHH Grab.

Hình ảnh minh họa: Phóng sự “Giải pháp thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường gọi xe trực tuyến
tại Việt Nam”
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1.2. Cơ sở dữ liệu
Trong năm 2021, nhằm triển khai thông suốt và hiệu quả Luật Cạnh tranh 2018, Cục
CT&BVNTD đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu tổng quan về các doanh nghiệp
trên thị trường Việt Nam. Cụ thể: Cơ sở dữ liệu gồm các doanh nghiệp nằm trong top
VNR500, các thông tin về doanh thu, quy mô, tổng tài sản…và được phân chia theo
các lĩnh vực cụ thể.

1.3. Hoạt động truyền thông, phổ biến, đào tạo kiến thức pháp luật

c. Các video clips
- Chuỗi 03 video clips tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh (được
hỗ trợ thực hiện bởi Dự án JICA - Nhật Bản, các video clips đã được đăng
tải trên trang thông tin điện tử và kênh Youtube của Cục CT&BVNTD);

Năm 2021, tích cực triển khai công tác truyền thông nhằm kịp thời cung cấp thông
tin cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD
tiếp tục đẩy mạnh việc đăng tải các tin tức trong và ngoài nước, thông cáo báo chí,
cảnh báo, các ấn phẩm có nội dung liên quan đến các lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
trên trang tin điện tử (tại địa chỉ: http://www.vcca.gov.vn), kênh mạng xã hội (Zalo,
Youtube, Facebook) của Cục.

- Chuỗi 08 video clips giới thiệu một số hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh
tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền (được hỗ trợ
thực hiện bởi Dự án Aus4Reform - Úc, các video clips đã được đăng tải
trên kênh Youtube của Cục CT&BVNTD).

Trang thông tin điện tử của Cục CT&BVNTD
tại địa chỉ: http://www.vcca.gov.vn

Hình ảnh minh họa: Video clips tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh được đăng tải trên
kênh Youtube của Cục CT&BVNTD
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Trang Zalo “Cục Cạnh tranh và
Bảo vệ người tiêu dùng”

Trang Fanpage “Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam”
của Cục CT&BVNTD

Kênh Youtube “Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam”

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2O21 I 51

Bên cạnh đó, Cục CT&BVNTD tiếp tục duy trì việc vận hành các ứng dụng tra cứu văn bản và
kiến thức pháp luật về cạnh tranh (iCOMP), bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (iCONS) và quản
lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (iMLM) nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ
quan, tổ chức có liên quan và người tiêu dùng tra cứu thông tin dễ dàng, thuận tiện trên các
thiết bị di động.

Hình ảnh minh họa: Hội thảo “Kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh
năm 2018” được tổ chức tháng 01/2021 tại Hà Nội
Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hội thảo, hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp
luật cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức dưới hình thức trực tiếp (quy mô
dưới 20 người) kết hợp với trực tuyến. Kinh nghiệm và hiệu quả từ việc tổ chức hội nghị, hội thảo
dạng hỗn hợp như trên đã mở ra định hướng mới cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo
kiến thức pháp luật của Cục CT&BVNTD trong thời gian tới.

1.5. Hoạt động đào tạo nội bộ
Bên cạnh các hoạt động hội nghị, hội thảo, công tác đào tạo nội bộ nhằm nâng cao kỹ năng,
nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức cũng được Cục CT&BVNTD chú trọng và thực
hiện thường xuyên.
Ứng dụng iCOMP

Ứng dụng iCONS

Ứng dụng iMLM

1.4. Hoạt động hội thảo, hội nghị

Với hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến, một số khóa đào tạo đã kết nối được với các
giảng viên quốc tế là chuyên gia, cán bộ đang công tác tại một số cơ quan cạnh tranh và bảo vệ
người tiêu dùng của nước ngoài, điển hình như Úc, Nhật Bản.

Năm 2021, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong
các lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo
phương thức đa cấp gặp nhiều hạn chế do dịch bệnh Covid-19.
Mặc dù vậy, vào những thời điểm dịch bệnh được kiểm soát tốt, các hội thảo trực tiếp do Cục
CT&BVNTD tổ chức đã thu hút được sự tham dự của đại diện nhiều doanh nghiệp và các cơ
quan, tổ chức có liên quan.
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Hình ảnh minh họa: Đào tào trực tiếp kết hợp trực tuyến (hybrid) về “Kỹ năng điều tra vụ việc cạnh
tranh trong lĩnh vực quảng cáo số”
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2

Về bảo vệ người tiêu dùng

2.1. Tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Để triển khai Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2021, ngày 12 tháng 11 năm
2020, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 8674/KH-BCT về việc tổ chức
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Kinh doanh trách
nhiệm - Tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”.
Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng
Việt Nam năm 2021 được thực hiện trong bối cảnh tiếp diễn phức tạp của dịch bệnh
Covid-19. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, Cục đã chủ động sử dụng các phương
thức trực tuyến để phát động và kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của các địa phương,
các chủ thể liên quan, trong đó, nổi bật là hoạt động Tọa đàm kiêm Lễ phát động
trực tuyến và Tọa đàm hưởng ứng trên kênh truyền hình VTC1 và một số nền tảng trực
tuyến như Youtube và Facebook Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Cùng với đó, Cục
đã xây dựng một số video clip/phóng sự để thực hiện tuyên truyền trên website, các
nền tảng trực tuyến, cũng như chia sẻ để các địa phương có tư liệu sử dụng trong quá
trình thực hiện tuyên truyền. Bên cạnh đó, trong thời điểm dịch bệnh tạm lắng xuống
và các hoạt động công cộng chưa bị hạn chế, Cục đã tổ chức 01 Hội thảo hưởng ứng
tại Hải Phòng với quy mô hơn 100 người chủ yếu đến từ cộng đồng doanh nghiệp và
các sở, ban, ngành và 01 hội thảo tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến nhằm phổ biến
và nâng cao nhận thức về chủ đề ngày 15/3/2021.

- Hội thảo trực tuyến “Kinh nghiệm của Úc và đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam” trong khuôn khổ hợp tác song phương
với ACCC.
- 02 Cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Cùng với đó, Cục đã thực hiện ký cam kết hợp tác với Báo Công Thương để xây dựng
chuyên mục bảo vệ người tiêu dùng trên Báo. Trên cơ sở đó, đã phối hợp với Báo tổ
chức 01 Tọa đàm, đưa nhiều tin bài về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát hợp đồng theo
mẫu, điều kiện giao dịch chung theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (kết
hợp trực tuyến và trực tiếp).

2.3.Triển khai Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Thực hiện các hoạt động năm 2021 của Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai
đoạn 2021-2025, Cục CT&BVNTD đã tổ chức xây dựng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì
người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp; triển khai các hoạt động xây dựng
video clips; tọa đàm trực tuyến, phóng sự để tuyên truyền, hướng dẫn các doanh
nghiệp tham gia và tự đánh giá theo Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; tổ
chức khảo sát, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu
dùng tại doanh nghiệp, từ đó tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp các giải pháp nhằm nâng
cao trách nhiệm đối với việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm
2022, ngày 09 tháng 7 năm 2021, Cục đã tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ban hành
Kế hoạch 4073/KH-BCT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người
tiêu dùng Việt Nam năm 2022, trong đó, xác định chủ đề Ngày Quyền của người tiêu
dùng Việt Nam năm 2022 là “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.
Việc sớm ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của
người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 sẽ giúp các địa phương, các chủ thể chủ động
và thuận tiện hơn trong việc xây dựng Kế hoạch hoạt động cho năm 2022.
Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch nêu trên, Cục đã báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh
đạo Bộ về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu
dùng do Bộ Công Thương thực hiện.

2.2 Truyền thông, phổ biến, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng
Trong năm 2021, Cục đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 05 hội thảo
phục vụ công tác chuyên môn, gồm:
- Hội thảo trực tiếp “Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi công tác bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng” ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại khách sạn Adonis Hà Nội.
- Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp phạm vi toàn quốc “Phổ biến kinh nghiệm triển
khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính Phủ” ngày 24 tháng 12 năm
2021 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
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2.4. Đề án Phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ
Công Thương giai đoạn 2021-2025

v) Xây dựng Báo cáo đề xuất cơ chế hỗ trợ hoạt động tổ chức xã hội tham gia bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng (Báo cáo Thủ tướng Chính phủ)

Trong khuôn khổ Đề án Phát triển Hệ thống Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng
tại Bộ Công Thương giai đoạn 2021-2025, trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã triển
khai thực hiện một số hoạt động, gồm: (1) mua sắm các trang thiết bị phục vụ công
tác tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng; (2) xây dựng và nâng cấp một số phần mềm; (3)
bàn giao trang thiết bị về 20 địa phương là các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng theo Quyết định số 2692/QĐ-BCT1; tổ chức các hoạt động tư vấn,
hướng dẫn vận hành Hệ thống Tổng đài ...

vi) Xây dựng Báo cáo tổng kết triển khai Nghị quyết 82/NQ-CP

2.5. Đề án Xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn
2021-2025
Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Đề án
Cơ sở Dữ liệu Quốc gia cụ thể như:
(i) Mua sắm các trang thiết bị phần cứng phục vụ công tác nhập liệu (máy tính để
bàn, thiết bị mạng, tủ rack, tường lửa ...);
(ii) Xây dựng, nâng cấp, phát triển cổng thông tin điện tử đa chiều, đa kết nối phục
vụ nhập liệu, truy xuất dữ liệu;
(iii) Xây dựng các ấn phẩm, tờ rơi, tài liệu và các đoạn phim ngắn tuyên truyền, quản
bá và hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu...

2.6. Công tác nghiên cứu, xây dựng tài liệu
Bên cạnh công tác xây dựng và thực thi chính sách, nhằm tạo cơ sở lý luận, phục vụ
cho việc rà soát, đánh giá các hoạt động, Cục đã hoàn thành 08 nghiên cứu, đề tài
có liên quan nội dung bảo vệ người tiêu dùng, gồm:
i) Xây dựng Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt nam về giải quyết
tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh
ii) Xây dựng Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về bảo vệ
người tiêu dùng trong vay tiêu dùng
iii) Xây dựng nghiên cứu vấn đề xung đột pháp luật giữa Luật Bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng và một số pháp luật chuyên ngành
iv) Xây dựng Báo cáo đề xuất cơ chế hỗ trợ hoạt động tổ chức xã hội tham gia bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng (Báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương)

vii) Xây dựng nghiên cứu về kinh nghiệm thu hồi sản phẩm khuyết tật của Úc và bài
học cho Việt Nam
viii) Hoàn thiện bộ tài liệu hồ sơ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
ix) Xây dựng nghiên cứu về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh
vực viễn thông - Kinh nghiệm của Úc va Bài học cho Việt Nam.
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Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Trong năm 2021, công tác cảnh báo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng
đa cấp được Cục CT&BVNTD tiếp tục chú trọng:
- Đăng tải nhiều lượt tin bài về các thông tin quản lý trong hoạt động bán hàng đa
cấp, tin bài cảnh báo một số hoạt động huy động vốn, kêu gọi đầu tư tài chính có
dấu hiệu sử dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp bất hợp pháp để mở
rộng mạng lưới. Các tin cảnh báo của Cục đã được nhiều đơn vị báo chí, truyền thông
đăng lại, qua đó đạt được hiệu quả truyền thông đáng kể, nâng cao nhận thức đồng
thời ngăn ngừa được các thiệt hại không đáng có cho người dân.
- Phối hợp cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn của nhiều đơn vị báo chí, truyền
thông như Đài truyền hình Việt Nam VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Truyền hình An
Ninh TV, Báo An Ninh Thủ Đô… về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt
động kinh doanh theo phương thức đa cấp, qua đó nâng cao nhận thức của người
dân về hoạt động này.
- Tổ chức 03 tọa đàm trực tuyến với Báo điện tử VTC News về toàn cảnh ngành bán
hàng đa cấp Việt Nam, qua đó đưa ra các dấu hiệu nhận biết đối với các hoạt động
kinh doanh đa cấp bất hợp pháp nhằm cảnh báo sớm cho người dân cảnh giác.
- Đăng tải loạt chuyên đề 08 bài viết về mô hình kinh doanh đa cấp, dấu hiệu nhận
biết hành vi bán hàng đa cấp bất chính, biên dịch một số bài viết của cơ quan quản
lý nước ngoài liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.
- Phối hợp với cơ quan báo chí của Bộ cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động bán
hàng đa cấp định kỳ và đột xuất phục vụ họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương.

Quyết định số 2692/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê
duyệt danh sách các đơn vị là đối tượng thụ hưởng, tiếp nhận trang thiết bị trong khuôn khổ Đề án phát
triển hệ thống Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương giai đoạn 2021-2025 ban hành
kèm theo Quyết định số 3619/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương
(1)
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II. Hợp tác quốc tế
1

Hợp tác trong khuôn khổ ASEAN

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Cục tích cực và chủ
động tham gia và đóng góp cho công tác cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khu vực, cụ thể:

1.1. Về lĩnh vực cạnh tranh
Trong năm 2021, Cục CT&BVNTD đã:
- Tham gia cuộc họp thường niên AEGC lần thứ 26, 27;
- Đồng chủ trì với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 9 (Hội nghị
ACC) với chủ đề “Hành động của cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN nhằm thúc đẩy môi
trường cạnh tranh ASEAN sau đại dịch”.

cam kết trong Kế hoạch chiến lược hành động bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN 2021-2025
(ASAPCP). Cụ thể như:
- Tham dự 02 Cuộc họp trực tuyến của Ủy ban ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng lần thứ 22 từ ngày
03-05 tháng 5 năm 2021và lần thứ 23 từ ngày 22-25 tháng 11 năm 2021 (hoạt động thường niên);
- Tham gia Hoạt động rà soát, đánh giá tự nguyện (Voluntary peer review) thực trạng bảo vệ
người tiêu dùng của Phi-lip-pin với tư cách là thành viên của nhóm khảo sát;
- Tham dự và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác thuộc dự án CAP tại 02 Cuộc họp của chương trình
Phát triển các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng (CAP) vào tháng 5 và tháng 11 năm 2021 trong
khuôn khổ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di Lân (AANZFTA);
- Tham dự 02 Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án lần thứ 5 và 6 “Hợp tác ASEAN – Đức về bảo vệ người
tiêu dùng ASEAN” (PROTECT) vào tháng 5 và tháng 11 năm 2021;
- Cùng với đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) tham dự Cuộc họp Tham vấn với
Mạng lưới Hiệp hội Người tiêu dùng ASEAN lần (ACAN) lần thứ 3 diễn ra vào ngày 06 tháng 5 năm 2021;
- Tham dự Hội thảo trực tuyến trong khuôn khổ hợp tác đối thoại giữa Asean và Chính phủ Đức
(ACCP - BMJV) ngày 02 tháng 6 năm 2021về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử;
- Trả lời phỏng vấn phục vụ cho việc xây dựng “Khung hoạt động cho việc thu thập và đánh giá
dữ liệu về thương tích liên quan đến sản phẩm ở cấp quốc gia và ASEAN” qua văn bản ngày 28
tháng 6 năm 2021;
- Đóng niên liễm theo cam kết hợp tác để duy trì website của ACCP (aseanconsumer.org) trong
giai đoạn 2022-2023;
- Tham gia ý kiến đóng góp đối với các dự thảo báo cáo nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ
nhằm nâng cao hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong khu vực ASEAN, điển hình như
việc xây dựng (i) Hướng dẫn của ASEAN về tiêu dùng bền vững; (ii) Các công cụ học tập từ xa
và tương tác trực tuyến cho người tiêu dùng ASEAN và (iii) Hướng dẫn của ASEAN về giải quyết
tranh chấp người tiêu dùng trực tuyến (ODR);

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc tại Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 9
- Tham gia xây dựng Chương trình tăng cường năng lực thực thi chính sách và luật cạnh tranh
ASEAN 2021-2025 (Hoạt động của ACAP 2025);
- Tham gia xây dựng “Hướng dẫn thực thi luật và chính sách cạnh tranh ASEAN”.
Ngoài ra, Cục đã cử các đại diện tham gia các hoạt động tập huấn, đào tạo trực tuyến về cạnh
tranh trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các đối tác phát triển: Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, OECD.

1.2. Về lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng
Trong năm 2021, Cục đã tham gia các hoạt động hợp tác khu vực ASEAN và thực hiện các
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- Phối hợp với ACCP, vận hành thử nghiệm công cụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp trực tuyến cho người
tiêu dùng ASEAN trong các giao dịch thương mại xuyên biên giới (ODR) vào tháng 8 năm 2021.
2

Hợp tác với các tổ chức về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường công tác thực thi pháp luật cạnh tranh và bảo vệ
người tiêu dùng, Cục tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác với một số cơ quan và tổ chức quốc
tế liên quan thông qua việc triển khai một số hoạt động hợp tác và dự án hỗ trợ kỹ thuật về cạnh
tranh và bảo vệ người tiêu dùng, cụ thể:
- Phối hợp với Ủy ban Thương mại Lành mạnh Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
triển khai Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật Cạnh tranh”. Một số hoạt động
đã được triển khai trong khuôn khổ dự án, bao gồm: xây dựng 02 báo cáo đánh giá thị trường, 02
Sổ tay và 05 Hướng dẫn, tổ chức 01 hội thảo và 04 khóa đào tạo,...
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diện ACCC, các chuyên gia trong nước và quốc tế và đại diện các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ
người tiêu dùng trên toàn quốc nhằm hoàn thiện các nghiên cứu và là tài liệu phục vụ cho công
tác sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chuyên gia Nhật Bản trình bày tại Khóa đào tạo về kỹ năng điều tra vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh
thị trường
- Phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức (GIZ) triển khai 02 Dự án hợp tác kỹ thuật về
cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.
+ Dự án về cạnh tranh “Thúc đẩy cạnh tranh trong khuôn khổ sáng kiến hội nhập ASEAN”.

Hội thảo về kinh nghiệm của Úc và đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng của Việt Nam

+ Dự án về bảo vệ người tiêu dùng “Nâng cao hiệu quả thực thi và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam”: Trong năm 2021, Cục đã trình Bộ Công Thương
ban hành quyết định gia hạn Dự án tới tháng 8 năm 2022, đồng thời, Cục đã triển khai một số hoạt
động như tổ chức Hội thảo về kinh doanh trách nhiệm và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy thói quen
tiêu dùng bền vững trong thời kì bình thường mới, xây dựng 03 nghiên cứu về các vấn đề mới nổi
và tổ chức các hội thảo xin ý kiến về các nghiên cứu nêu trên.
- Phối hợp với Đại sứ quán Úc triển khai Dự án“Tăng cường thể chế cạnh tranh và bảo vệ người
tiêu dùng của Việt Nam” trong khuôn khổ Chương trình Aus4reform. Trong năm 2021, Cục đã tổ
chức 02 Khóa đào tạo về kiểm soát tập trung kinh tế trong một số lĩnh vực đặc thù cho cán bộ Cục
và đại diện một số đơn vị liên quan; xây dựng một số nghiên cứu, hướng dẫn, sổ tay, quy trình nội
bộ của Cục về thực thi pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; xây dựng 08 video clips
tuyên truyền về các hành vi phản cạnh tranh; xây dựng 01 video clips hướng dẫn người tham gia
bán hàng trực tiếp; xây dựng tài liệu tập huấn về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,...
- Phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) xây dựng 03 nghiên cứu về kinh
nghiệm của Úc - bài học cho Việt Nam trong các lĩnh vực: (i) thu hồi sản phẩm có khuyết tật; (ii)
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông và (iii) quản lý hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp trong thời kì Cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó,
Cục CT&BVNTD còn phối hợp với ACCC tổ chức hội thảo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến
nhằm xin ý kiến đối với 03 nghiên cứu nêu trên với sự tham gia của đại diện Cục CT&BVNTD, đại
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Bài trình bày về kinh nghiệm thực thi trong công tác thu hồi sản phẩm có khuyết tật ở Úc của các
chuyên gia đến từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc
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- Bên cạnh đó, Cục cũng đã tăng cường hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức
về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng trên thế giới thông qua hoạt động ký kết Biên
bản ghi nhớ, trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến tại các phiên họp trực tuyến do Tổ
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại
và Phát triển (UNCTAD) tổ chức, triển khai các hoạt động khảo sát trực tuyến đối với
OECD, UNCTAD và các cơ quan đối tác tại Hàn Quốc; phối hợp với OECD tiến hành
xây dựng 02 Báo cáo (i) Đánh giá cạnh tranh ngành Logistics tại Việt Nam và (ii) Đánh
giá tính trung lập về cạnh tranh đối với dịch vụ giao hàng trọn gói nhỏ tại Việt Nam và
tổ chức Lễ công bố 02 Báo cáo nêu trên theo phương thức trực tuyến.
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục CT&BVNTD và Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng
Hàn Quốc (KCA), ngày 10 tháng 3 năm 2021, hai bên đã tổ chức lễ ký gia hạn Biên
bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng giữa hai cơ quan.

III. Công tác đàm phán và thực thi
các Hiệp định Thương mại Tự do (FTAs)
Cục CT&BVNTD đã tham gia rất tích cực trong các công việc liên quan đến đàm
phán và thực thi các cam kết về cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước và trợ cấp mà
Việt Nam tham gia. Cụ thể:
- Thực thi các cam kết Chương Cạnh tranh trong các Hiệp định AANZFTA, VJEPA,
VN - EAEU FTA, VKFTA; Tham gia Nhóm Chính sách cạnh tranh trong các Hội nghị
của Ủy ban hỗn hợp thực hiện Hiệp định AANZFTA và các phiên họp liên quan;
- Thực thi các cam kết Chương Chính sách cạnh tranh, các hoạt động trong khuôn
khổ Ủy ban Doanh nghiệp nhà nước trong Hiệp định CPTPP;
- Tham gia xây dựng kế hoạch triển khai các cam kết Chương Cạnh tranh, Trợ cấp,
Doanh nghiệp nhà nước Hiệp định EVFTA; Tham gia công tác tuyên truyền phổ biến
các quy định về cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước và trợ cấp trong EVFTA;
- Xây dựng phương án đàm phán về cạnh tranh và tham dự các phiên đàm phán Hiệp
định thương mại tự do Việt Nam - UK, Hiệp định AANZFTA nâng cấp;
- Đóng góp ý kiến đối với nội dung về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng trong dự
thảo tài liệu hướng dẫn đàm phán Hiệp định thương mại tự do dự kiến giữa ASEAN và
Canada, FTA ASEAN +, FTA ASEAN - EU.
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IV. Phát triển mạng lưới các cơ quan, tổ chức có
liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Cho đến thời điểm hiện nay đã có 57 Hội
Bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm 01 Hội
hoạt động trên phạm vi cả nước và 56 Hội
hoạt động tại các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
Hội hoạt động trên phạm vi cả nước là Hội
Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO)
được thành lập vào tháng 12 năm 2018 trên
cơ sở tái cơ cấu lại Hội Tiêu chuẩn và Bảo
vệ người tiêu dùng Việt Nam. Việc thành
lập VICOPRO không chỉ tạo dấu mốc quan
trọng mà còn là cơ hội để hoàn thiện mô
hình, tên gọi của các Hội Bảo vệ người tiêu
dùng tại các tỉnh, thành phố, từ đó, nâng
cao hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng cũng như triển khai các hoạt
động mang tính thống nhất giữa các hội trên
phạm vi toàn quốc nhằm bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng.
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II. Thực thi pháp luật cạnh tranh

Kế hoạch năm 2022
Triển khai thực hiện Luật Cạnh tranh 2018, tổ chức thực thi mô hình Ủy ban Cạnh
tranh Quốc gia trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu
dùng và Văn phòng Hội đồng cạnh tranh; đồng thời tiếp tục triển khai thực thi nhiệm
vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong thời gian tới, cần tập trung giải quyết,
thực hiện các nội dung sau:

I. Xây dựng văn bản pháp luật
Trong năm 2022, Cục CT&BVNTD dự kiến sẽ:
- Trình các cấp có thẩm quyền, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; hoàn thiện về tổ chức, nhân sự
của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để triển khai thực thi đầy đủ Luật Cạnh tranh 2018.
- Triển khai xây dựng và đảm bảo tiến độ xây dựng Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng (sửa đổi), dự kiến dự thảo Luật được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng
10 năm 2022 và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2023.

1

Giám sát và quản lý đối với nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh

Luật Cạnh tranh 2018 với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung mới sẽ có tác động
tạo động lực mới cho cả cơ quan cạnh tranh và doanh nghiệp trong thực thi và áp
dụng các quy định của Luật Cạnh tranh. Điều đó giúp tăng cường khả năng phát hiện
dấu hiệu hành vi vi phạm quy định kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh, bao gồm cả
thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí
độc quyền. Quy định kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh
2018 đảm bảo kiểm soát mọi hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, bao gồm cả thỏa
thuận theo chiều dọc và thỏa thuận theo chiều ngang. Chính sách khoan hồng tạo
động lực cho doanh nghiệp khai báo về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Quy
định mới về sức mạnh thị trường đáng kể làm cơ sở xác định doanh nghiệp có vị trí
thống lĩnh thị trường phù hợp hơn với sự biến động của nền kinh tế. Những yếu tố đó
góp phần tăng cường khả năng phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi hạn chế cạnh
tranh, vì vậy, số lượng vụ việc hạn chế cạnh tranh sẽ tăng lên, dự kiến từ 5 đến 10 vụ
việc trong năm tới. Do đó, trong năm tới, Cục định hướng sẽ:
- Tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn thực thi quy định về kiểm soát hành vi thỏa thuận
hạn chế cạnh tranh, kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, lạm dụng vị trí độc
quyền, chính sách khoan hồng, miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị
cấm, tố tụng cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018;
- Hoàn thiện các mẫu văn bản, quyết định trong tố tụng cạnh tranh; Xây dựng tài liệu
thông tin vụ việc và án lệ quốc tế mang tính điển hình;
- Tiếp tục thực hiện giám sát việc tuân thủ các điều kiện, nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ;

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Triển khai sửa đổi Thông tư 10/2018/
TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

- Hoàn thành công tác kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ quy định của pháp luật
cạnh tranh đối với một số doanh nghiệp hoặc/và các doanh nghiệp trên một số ngành,
lĩnh vực.

- Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo
phương thức đa cấp.

- Hoàn thiện báo cáo về cạnh tranh trong thực thi Nghị quyết 58 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW
ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính
sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
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- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại
Nghị quyết số 133/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ
sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng
6 năm 2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù
trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật
liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) cung
cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía
Đông, giai đoạn 2017 – 2020 (đã khởi công
và sắp khởi công) của Chính Phủ.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Cạnh tranh
2018 và các văn bản quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Luật Cạnh tranh theo Quyết định
số 1227/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế
hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh;

Giám sát và quản lý đối với
nhóm hành vi cạnh tranh không
lành mạnh
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Tiếp tục tiếp nhận thông tin, phản ánh về các
dấu hiệu liên quan đến hành vi cạnh tranh
không lành mạnh để có biện pháp phù hợp,
kịp thời ngăn chặn và hạn chế thiệt hại do
hành vi gây ra.

Sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được
thành lập, dự kiến sẽ thực hiện điều tra và xử
lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối
với một số vụ việc có dấu hiệu của hành vi
vi phạm quy định về cạnh tranh không lành
mạnh được Cục thu thập thông tin, tài liệu
trong thời gian vừa qua.
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Kiểm soát tập trung kinh tế

- Tăng cường công tác giám sát thị trường,
đặc biệt là các vụ thâu tóm doanh nghiệp lớn,
hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của
nền kinh tế của Việt Nam;
- Tăng cường công tác thẩm tra một cách
toàn diện và kỹ càng đối với các vụ việc có
tiềm ẩn nguy cơ gây hạn chế cạnh tranh
trên thị trường và có tác động bất lợi tới nền
kinh tế;
- Tăng cường phối hợp và hợp tác với Cục
Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
để xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về các
hoạt động đầu tư nước ngoài, bao gồm các
hoạt động M&A.

IV. Thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Công tác bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng

động và hiệu quả tuân thủ pháp luật bảo vệ
người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ
chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà
nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của
người tiêu dùng; hoàn thiện báo cáo công tác
triển khai Nghị quyết 82/NQ-CP, đề xuất các
giải pháp tham mưu tiếp tục triển khai hiệu
quả Nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử
phạt vi phạm hành chính nhằm tạo hiệu ứng
răn đe, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật
bảo vệ người tiêu dùng.
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- Tổ chức thành công Lễ phát động Ngày
Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam.
- Triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động
cụ thể của 02 Đề án của Bộ Công Thương
trong khuôn khổ Quyết định số 1157/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ: Đề án tăng cường
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách
pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
cho người tiêu dùng yếu thế giai đoạn 20212025; Đề án phát triển hệ sinh thái số, tăng
cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong
thương mại điện tử.

III. Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
- Duy trì các hoạt động quản lý đã phát huy
hiệu quả trong thời gian vừa qua, trong đó
tập trung vào một số hoạt động như thanh
tra kiểm tra, xử lý vi phạm; tuyên truyền, cảnh
báo; phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ
quan công an về các dấu hiệu vi phạm.
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- Triển khai hiệu quả Đề án Nâng cao hiệu
quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp giai đoạn năm
2021 - 2025.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà
nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của
người tiêu dùng.
- Phối hợp với địa phương trong việc tăng
cường các hoạt động tuyên truyền, đào tạo,
tập huấn, hướng dẫn nhằm nâng cao tính chủ

Kiểm soát hợp đồng theo mẫu,
điều kiện giao dịch chung
2

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký
HĐTM/ĐKGDC theo thẩm quyền.
- Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền,
hướng dẫn pháp luật BVQLNTD về kiểm soát
HĐTM, ĐKGDC nhằm nâng cao kiến thức và
tính chủ động tuân thủ pháp luật BVQLNTD
của tổ chức, cá nhân kinh doanh và các đối
tượng khác có liên quan.
- Đẩy mạnh công tác giám sát việc chấp
hành pháp luật HĐTM, ĐKGDC của doanh
nghiệp trong một số lĩnh vực trọng điểm trên
cơ sở bám sát nhu cầu thực tiễn.
- Nghiên cứu, rà soát và đánh giá thực tiễn
áp dụng và tuân thủ pháp luật BVQLNTD về
HĐTM, ĐKGDC trong giao kết tiêu dùng giữa
doanh nghiệp và người tiêu dùng trong một
số lĩnh vực mới đặc thù.
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo
kế hoạch đã được Bộ Công Thương giao và
thanh tra, kiểm tra đột suất khi có dấu hiệu vi
phạm quyền lợi người tiêu dùng.
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V. Công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Năm 2022, Cục dự kiến sẽ triển khai công tác
đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương
thức đa cấp, cụ thể như sau:
1

Trong lĩnh vực cạnh tranh

- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng điều tra
vụ việc cạnh tranh cho các điều tra viên cạnh
tranh, công chức, viên chức thực hiện hoặc hỗ
trợ thực hiện công tác quản lý nhà nước về
cạnh tranh;
- Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo,
tọa đàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật
cạnh tranh cho các doanh nghiệp của Việt
Nam nhằm thích ứng trong bối cảnh thực hiện
cam kết về cạnh tranh đã có hiệu lực áp dụng
trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt
Nam tham gia ký kết và triển khai;
- Xây dựng và thực hiện Đề án Nâng cao
nhận thức của doanh nghiệp trong ngành
công nghiệp hỗ trợ về pháp luật cạnh tranh
theo Quyết định số 2793/QĐ-BCT ngày 30
tháng 10 năm 2020 của Bộ Công Thương.
- Phối hợp với Ủy ban Thương mại Lành
mạnh Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Nhật Bản trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện
và nâng cao năng lực thực thi Luật Cạnh
tranh” triển khai “Báo cáo đánh giá cạnh
tranh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mặt
hàng phân urê”.
- Tổ chức các Khóa đào tạo kỹ năng điều tra
vụ việc cạnh tranh và các khóa đào tạo nội bộ
với các nhiều chủ đề cụ thể cho các điều tra
viên cạnh tranh, cán bộ, công chức nhằm tăng
cường năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh;
- Xây dựng các tài liệu tuyên truyền, phổ biến
pháp luật cạnh tranh;
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- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về cạnh
tranh, trong đó tập trung vào một số loại hành
vi hoặc ngành nghề, lĩnh vực cụ thể.

Trong lĩnh vực quản lý hoạt
động kinh doanh theo phương thức
đa cấp
2

Năm 2022, Cục định hướng phối hợp với các
đơn vị chuyên môn và các tổ chức, cá nhân
có liên quan tổ chức các hoạt động đào tạo,
phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp, cụ thể
như sau:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các
hội nghị sơ kết 06 tháng và tổng kết công tác
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương
thức đa cấp trên toàn quốc năm 2021;
- Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo kiến thức
pháp luật về bán hàng đa cấp theo Chương
trình đã được Bộ Công Thương công nhận
cho các cá nhân có nhu cầu;
- Quản lý và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ
liệu về các doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
Danh mục hàng hóa; Hoạt động kinh doanh
và các vi phạm của doanh nghiệp bán hàng
đa cấp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà
nước về bán hàng đa cấp.

Trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng
3

Năm 2022, Cục định hướng phối hợp với các
đơn vị chuyên môn và các tổ chức, cá nhân
có liên quan tổ chức các hoạt động đào tạo,
phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng, cụ thể như sau:
- Tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của
người tiêu dùng Việt Nam năm 2022; tổ chức
Tọa đàm và phối hợp một số địa phương tổ
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền
của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022.

- Kết hợp thực hiện tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của các chủ thể trong các hoạt
động được tổ chức trong khuôn khổ các Đề
án, các hoạt động xây dựng văn bản pháp
luật như: tổ chức các hoạt động khảo sát, tổ
chức các hội thảo, tập huấn, cuộc thi, các
chương trình tri ân người tiêu dùng,…
- Phối hợp với các tổ chức quốc tế để thực hiện
tuyên truyền theo các chủ đề cụ thể, ví du: in ấn
tài liệu, tổ chức các tọa đàm trực tuyến.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật BVQLNTD về kiểm soát
HĐTM, ĐKGDC thông qua các hoạt động
tập huấn, giáo dục kiến thức pháp luật, đăng
tin, bài nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp
luật BVQLNTD về HĐTM, ĐKGDC, đồng thời
đưa ra một số lưu ý, hướng dẫn cần thiết cho
người tiêu dùng, doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân có liên quan đến các giao kết hợp đồng
tiêu dùng.

VI. Về công tác thông tin, tư vấn
- Tiếp tục vận hành, quản lý chặt chẽ hệ
thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu
hiện có nhằm đảm bảo phục vụ công tác
chuyên môn và công tác truyền thông của
Cục làm cơ sở tra cứu cho các đơn vị chuyên
môn trong quá trình triển khai công việc và
cho các doanh nghiệp trong quá trình tuân
thủ, áp dụng quy định của pháp luật về cạnh
tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương
thức đa cấp.
- Tiếp tục vận hành hệ thống Tổng đài Tư
vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838, nâng
cấp và mở rộng hệ thống tới các địa phương
trên cả nước nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu
tư vấn, hỗ trợ của người tiêu dùng.
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và
ngoài Cục để tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ, giải
quyết các phản ánh, yêu cầu, kiến nghị, khiếu
nại của người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, trong
đó tăng cường đăng tải thông tin trên các
phương tiện điện tử, như trang thông tin điện
tử, các trang mạng xã hội, các ứng dụng do
Cục quản lý và vận hành.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động hội nghị, hội
thảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong
các lĩnh vực do Cục phụ trách quản lý, đào tạo
nội bộ nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho
các cán bộ, công chức, viên chức của Cục,
trong đó linh hoạt áp dụng các hình thức trực
tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và
trực tuyến để phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt
động năm 2022 của các đề án do Cục
CT&BVNTD được giao thực hiện, gồm: Đề án
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn
2021-2025; Đề án Phát triển Hệ thống Tổng
đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công
Thương giai đoạn 2021-2025; Đề án Xây
dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người
tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.
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BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
Số 25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
+84.24.22205002
+84.24.22205003
1800 6838
vcca@moit.gov.vn
www.vcca.gov.vn
Tài liệu được hỗ trợ xuất bản bởi
Dự án Hoàn thiện chính sách và nâng cao
hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh của Việt Nam

