
BẢN TIN PHÁP LÝ

Kính gửi Quý Khách hàng 
 
Công ty Luật TNHH Investpush (“INVESTPUSH LEGAL”)  
xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Khách hàng đã tin 
tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi.

Nhằm cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan đến 
hoạt động của Quý Khách hàng, đồng thời hướng đến hỗ trợ 
Quý Khách hàng một cách tốt nhất, INVESTPUSH LEGAL xin 
gửi đến Quý Khách hàng Bản tin pháp lý, điểm qua một số 
quy định trong các văn bản pháp lý quan trọng và mới nhất, 
liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Quý Khách hàng.

INVESTPUSH LEGAL hy vọng thông qua nội dung cập nhật 
từ Bản tin pháp lý này, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện vai trò 
người bạn đồng hành hỗ trợ Quý Khách hàng trong quá trình 
tiếp cận và vận dụng pháp luật một cách hiệu quả và tối ưu 
nhất.

Trân trọng,

INVESTPUSH LEGAL

Thông tin trong Bản tin pháp lý này trên dựa trên các quy định pháp lý hiện hành 
và không thu phí. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất  kỳ sai sót nào 
do sự thay đổi pháp luật cũng như sự áp dụng pháp luật của Quý Khách hàng. 
 
Nếu Quý Khách hàng có nhu cầu cần tư vấn pháp lý hoặc cần có thêm các thông tin 
chi tiết về các văn bản pháp lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

CÔNG TY LUẬT TNHH INVESTPUSH
Trụ sở chính: 11 Bis, đường Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (028) 6259 2468 
Email: contact@investpush.com 
Website: https://investpush.com | www.tongdailuat.vn
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Nghị định 81/2018 quy định chi 
tiết Luật Thương mại về hoạt động 
xúc tiến thương mại do Chính Phủ  

ban hành ngày 22/05/2018  
(“Nghị định 81/2018”)

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018, 
tác động lớn đến định hướng thực hiện 
khuyến mại, tổ chức hội chợ – triển lãm 
nhằm mục đích xúc tiến thương mại, với 
nhiều thay đổi tích cực cần lưu ý nhằm vận 
dụng tối ưu trong công tác thúc đẩy hoạt 
động kinh doanh.

BẢN TIN PHÁP LÝ
Số I - Tháng 7/2018 

Văn bản cập nhật



Nâng trần khuyến mại 
lên 100%
Nghị định 81/2018 đã điều 
chỉnh hạn mức khuyến mại 
không vượt quá 50% - “vòng 
kim cô” với hoạt động thúc 
đẩy kinh doanh hoặc thu hồi 
vốn của doanh nghiệp. Cụ 
thể, trần khuyến mại, giảm 
giá 100% được áp dụng cho 2 
trường hợp:

 Tổ chức các chương trình 
khuyến mại tập trung (giờ, 
ngày, tuần, tháng, mùa khu-
yến mại do cơ quan nhà nước 
tổ chức; các đợt khuyến mại 
vào dịp lễ, tết theo quy định 
của pháp luật lao động); 
 Hoạt động khuyến mại 
trong khuôn khổ chương 
trình, hoạt động xúc tiến 
thương mại do Thủ tướng 
quyết định.

Ngoài các trường hợp trên, 
hạn mức giảm giá tối đa 50% 
giá trị hàng hóa, dịch vụ ngay 
trước thời gian khuyến mãi 
được áp dụng như cũ.

Cũng theo Nghị định này, 
mức giảm giá tối đa không áp 
dụng cho:  
 
 Hàng hóa dịch vụ thực 
hiện bình ổn giá; 
 Thực phẩm tươi sống; 
 Hàng hóa, dịch vụ trong 
trường hợp doanh nghiệp 
giải thể, phá sản, thay đổi địa 
điểm, ngành nghề sản xuất 
kinh doanh.

Xổ số và sữa thay thế 
sữa mẹ: không được 
khuyến mại
Điều 5 Nghị định 81/2018 đã 
quy định chi tiết hơn về các 
loại hàng hóa, dịch vụ không 
được khuyến mại, bao gồm:

 Rượu, xổ số, thuốc lá, sữa 
thay thế sữa mẹ; 
 Thuốc chữa bệnh cho 
người kể cả các loại thuốc đã 
được phép lưu thông theo 
quy định của Bộ Y tế (trừ 
trường hợp khuyến mại cho 
thương nhân kinh doanh 
thuốc); 
 Dịch vụ khám, chữa 
bệnh của cơ sở y tế công lập; 
 Dịch vụ giáo dục của cơ 
sở công lập, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập; 
 Hàng hóa, dịch vụ bị cấm 
lưu hành tại Việt Nam và 
các hàng hóa, dịch vụ khác 
bị cấm khuyến mại theo quy 
định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiền có thể được 
sử dụng như hàng hóa, dịch vụ 
dùng để khuyến mại trừ các 
trường hợp: 
 Đưa hàng mẫu, cung ứng 
dịch vụ mẫu để khách hàng 
dùng thử không phải trả tiền; 
 Bán hàng, cung ứng dịch 
vụ với giá thấp hơn giá bán 
hàng hay cung ứng dịch vụ 
trước đó; 
 Bán hàng, cung ứng dịch 
vụ có kèm theo phiếu mua 
hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

Nguyên tắc thực hiện 
khuyến mại
Điều 3 Nghị định 81/2018 đề 
cập đến các nguyên tắc thực 
hiện khuyến mại, với một số 
điểm mới sau đây:

 Việc thực hiện khuyến 
mại phải đảm bảo không 
đưa ra điều kiện để khách 
hàng được hưởng khuyến 
mại là phải từ bỏ, từ chối 
hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ 
của thương nhân, tổ chức 
khác; 
 Việc thực hiện khuyến 
mại phải không có sự so 
sánh trực tiếp hàng hóa, 
dịch vụ của mình với hàng 
hóa, dịch vụ của thương 
nhân, tổ chức hoặc cá nhân 
khác; 
 Không được sử dụng 
kết quả xổ số của nhà nước 
để làm kết quả xác định trúng 
thưởng, làm căn cứ để tặng, 
thưởng trong các chương 
trình khuyến mại theo hình 
thức quy định tại Khoản 5, 
Khoản 6 và Khoản 9 Điều 92 
Luật thương mại  (khuyến 
mại qua hình thức phiếu dự 
thi hoặc các chương trình 
dựa vào may rủi). 
 

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI
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Khuyến mại trên sàn 
thương mại điện tử, 
website khuyến mãi 
trực tuyến
Một điểm cập nhật mới nữa tại 
Nghị định 81/2018 là Điều 15  
(Khuyến mại hàng hóa, dịch 
vụ mà quá trình thực hiện 
có sử dụng internet, phương 
tiện, thiết bị điện tử, ứng 
dụng công nghệ thông tin). 
Theo đó, Thương nhân phải 
đảm bảo tuân thủ quy định 
của các luật liên quan, đồng 
thời chịu trách nhiệm:

 Đảm bảo các nội dung về 
khuyến mại công bố trên sàn 
tuân thủ pháp luật liên quan; 
 Cung cấp thông tin về 
hoạt động khuyến mại; 
 Có cơ chế kiểm tra, giám 
sát việc cung cấp thông tin;  
 Có biện pháp xử lý kịp 
thời các hành vi vi phạm 
pháp luật trên sàn; 
 Hỗ trợ cơ quan quản lý 
nhà nước điều tra, kiểm tra, 
giám sát các hành vi khuyến 
mại vi phạm pháp luật; 
 Chịu trách nhiệm của 
bên thứ ba trong việc cung 
cấp các thông tin về hoạt 
động khuyến mại cho người 
tiêu dùng theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.

Khuyến mại theo 
phương thức đa cấp
Điều 4 Nghị định 81/2018 quy 
định rõ, doanh nghiệp không 
đăng ký hoạt động bán hàng 
đa cấp không được thực hiện 
khuyến mại theo mô hình 
đa cấp, trong đó đối tượng 
khuyến mại gồm nhiều cấp, 
nhiều nhánh, người trước được 
hưởng lợi ích từ việc mua hàng 
của người sau.

Doanh nghiệp bán hàng đa 
cấp được thực hiện các hoạt 
động khuyến mại theo quy 
định của pháp luật nhưng 
phải tuân thủ quy định 
của pháp luật về quản lý 
hoạt động kinh doanh theo 
phương thức đa cấp. 

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Nâng tổng thời gian 
khuyến mại giảm giá 
lên 120 ngày
Điều 10 Nghị định 81/2018 
quy định tổng thời gian thực 
hiện khuyến mại bằng hình 
thức giảm giá đối với một 
nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ 
không vượt quá 120 ngày 
một năm, tăng lên so với 
mức 90 ngày quy định tại 
Nghị đinh 37/2016.

***
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Các nguyên tắc về tổ 
chức cấp giải thưởng, 
chứng nhận chất lượng 
hàng hóa – dịch vụ, uy 
tín thương hiệu

Theo Điều 26 Nghị định 
81/2018, việc tổ chức cấp giải 
thưởng, chứng nhận chất 
lượng, danh hiệu của hàng 
hóa, dịch vụ, chứng nhận uy 
tín, danh hiệu của thương 
nhân, tổ chức hoặc cá nhân 
tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại phải đảm bảo 
tuân thủ các quy định của 
pháp luật có liên quan và các 
nguyên tắc:

 Chỉ được tổ chức cấp giải 
thưởng cho các thương nhân, 
tổ chức, cá nhân có đăng ký 
tham gia cấp giải thưởng; 
 Không phân biệt đối xử 
giữa các loại hình doanh 
nghiệp; 
 Đảm bảo công khai, khách 
quan, công bằng; 
 Tên giải thưởng, danh 
hiệu phải bao gồm tên hội 
chợ, triển lãm thương mại; 
 Không huy động kinh 
phí dưới mọi hình thức đối 
với các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân đăng ký tham 
gia cấp giải thưởng; 
 Không lợi dụng việc 
cấp giải thưởng và các giải 
thưởng để có hành vi vi 
phạm pháp luật;  
 Không ép buộc thương 
nhân, tổ chức, cá nhân đăng 
ký tham gia cấp giải thưởng.

******

Thời hạn đăng ký tổ 
chức hội chợ, triển lãm 
tối thiểu: 30 ngày

Quy định tại khoản 4 Điều 
29 Nghị định 81/2018 về 
thời hạn đăng ký tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại:

 Sớm nhất 365 ngày, 
chậm nhất 30 ngày trước 
ngày khai mạc đối với hội 
chợ, triển lãm thương mại 
tại Việt Nam; 
 Sớm nhất 365 ngày, 
chậm nhất 45 ngày trước 
ngày khai mạc đối với hội 
chợ, triển lãm thương mại 
tại nước ngoài.

Như vậy, với Nghị định 
81/2018, việc tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại 
được thuận lợi hơn cho 
doanh nghiệp do ràng buộc 
thời hạn đăng ký “trước 
ngày 01 tháng 10 của năm 
trước năm tổ chức” được 
điều chỉnh, song song đó 
thời gian thực hiện các quy 
trình pháp lý liên quan được 
rút gọn hơn.

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI TỔ CHỨC HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM
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