
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 

 

 

 

 



Văn bản cập nhật 
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Luật cạnh tranh số 23/2018 

 ban hành ngày 12/06/2018 

(“Luật cạnh tranh 
23/2018”) 

 

 
 
 

Luật này có hiệu lực từ ngày 1/07/2019, tác 
động lớn đến hành vi hạn chế cạnh tranh, 
tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả 
năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến 
thị trường Việt Nam, hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh và các thủ tục tố tụng 
cạnh tranh, quản lý nhà nước về cạnh 
tranh với nhiều thay đổi cần lưu ý trong hoạt 
động cạnh tranh, kinh doanh nhằm cạnh 
tranh hiệu quả, phù hợp quy định pháp luật. 
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QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH 

Quy định về cách xác 
định thị phần và thị 
trường kết hợp 
 

   Điều 10 Luật cạnh tranh 
2018 quy định chi tiết hơn về 
cách xác định thị phần và thị 
phần kết hợp, trong đó: Căn 
cứ vào đặc điểm, tính chất 
của thị trường liên quan, thị 
phần của doanh nghiệp trên 
thị trường liên quan được xác 
định theo:  
 

 Số đơn vị hàng hóa bán ra 
trên tổng số đơn vị hàng hóa 
bán ra; 
  Số đơn vị hàng hóa mua 
vào trên tổng số đơn vị hàng 
hóa mua vào. 

 
 
 
 
 
 
 
Nguyên tắc cạnh 
tranh 
   Luật cạnh tranh 2018 bổ 
sung nguyên tắc cạnh tranh 
công bằng và lành mạnh 
trong quyền và nguyên tắc 
cạnh tranh trong kinh doanh 
(Khoản 2 Điều 5): 
   Hoạt động cạnh tranh 
được thực hiện theo 
nguyên tắc trung thực, 
công bằng và lành mạnh, 
không xâm phạm đến lợi 
ích của Nhà nước, lợi ích 
công cộng, quyền và lợi ích 
hợp pháp của doanh 
nghiệp, của người tiêu 
dùng. 
 

 

  
 

 
  

 

  
  

  

 
Bổ sung Các hành vi 
bị nghiêm cấm liên 
quan đến cạnh tranh 
của cơ quan nhà 
nước 
   Cơ quan nhà nước thực 
hiện hành vi gây cản trở 
cạnh tranh trên thị trường 
sau đây: 

   Ép buộc, yêu cầu, khuyến 
nghị doanh nghiệp, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân phải thực 
hiện hoặc không thực hiện 
việc sản xuất, mua, bán hàng 
hóa, cung ứng, sử dụng dịch 
vụ cụ thể hoặc mua, bán hàng 
hóa, cung ứng, sử dụng dịch 
vụ với doanh nghiệp cụ thể, 
trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc 
lĩnh vực độc quyền nhà nước 
hoặc trong trường hợp khẩn 
cấp theo quy định của pháp 
luật; 

Phân biệt đối xử giữa các 
doanh nghiệp; 

Ép buộc, yêu cầu, khuyến 
nghị các hiệp hội ngành, nghề, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
khác hoặc các doanh nghiệp 
liên kết với nhau nhằm hạn 
chế cạnh tranh trên thị 
trường; 

Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn để can thiệp trái pháp 
luật vào hoạt động cạnh 
tranh. 

Tổ chức, cá nhân cung cấp 
thông tin, vận động, kêu gọi, 
ép buộc hoặc tổ chức để 
doanh nghiệp thực hiện hành 
vi hạn chế cạnh tranh, cạnh 
tranh không lành mạnh. 

 
 

Xác định thị trường 
liên quan 
  
Cơ sở: thị trường sản phẩm 
liên quan và thị trường địa 
lý liên quan. 
 
Thị trường sản phẩm liên 
quan là thị trường của 
những hàng hóa, dịch vụ có 
thể thay thế cho nhau về 
đặc tính, mục đích sử dụng 
và giá cả. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thị trường địa lý liên 
quan là khu vực địa lý cụ 
thể trong đó có những hàng 
hóa, dịch vụ được cung cấp 
có thể thay thế cho nhau 
với các điều kiện cạnh 
tranh tương tự và có sự 
khác biệt đáng kể với các 
khu vực địa lý lân cận. 
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CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI HẠN CHẾ CẠNH TRANH 

Thỏa thuận hạn chế 
cạnh tranh 
    Điều 11 Luật cạnh tranh 
2018, thỏa thuận hạn chế 
cạnh tranh, bao gồm: 
Thỏa thuận không 
giao dịch với các bên 
không tham gia thỏa thuận; 
Thỏa thuận hạn chế 
thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, nguồn cung cấp 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
của các bên không tham gia 
thỏa thuận; 
  Thỏa thuận khác gây tác 
động hoặc có khả năng gây 
tác động hạn chế cạnh 
tranh. 
 
 
Các thỏa thuận hạn chế 
cạnh tranh bị cấm (Điều 
12):  
Thỏa thuận hạn chế 
cạnh tranh giữa các doanh 
nghiệp trên cùng thị 
trường liên quan khi thỏa 
thuận đó gây tác động hoặc 
có khả năng gây tác động 
hạn chế cạnh tranh một 
cách đáng kể trên thị 
trường; 

 

Thỏa thuận hạn chế 
cạnh tranh giữa các doanh 
nghiệp kinh doanh ở các 
công đoạn khác nhau 
trong cùng một chuỗi sản 
xuất, phân phối, cung ứng 
đối với một loại hàng hóa, 
dịch vụ nhất định. 

 

    Miễn trừ thỏa thuận hạn 
chế cạnh tranh trong các 
ngành lĩnh vực đặc thù, 
được miễn trừ có thời hạn 
nếu có lợi cho người tiêu 
dùng và đáp ứng một trong 
các điều kiện theo quy dịnh 
pháp luật (Điều 14). 
 

Hành vi lạm dụng vị 
trí thống lĩnh thị 
trường và lạm dụng 
vị trí độc quyền. 
   Lạm dụng vị trí thống lĩnh 

thị trường, lạm dụng vị trí 

độc quyền là hành vi của 

doanh nghiệp có vị trí thống 

lĩnh thị trường, vị trí độc 

quyền gây tác động hoặc có 

khả năng gây tác động hạn 

chế cạnh tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm doanh nghiệp có 

vị trí thống lĩnh thị trường 

quy định tại khoản 2 Điều 

24 không bao gồm doanh 

nghiệp có thị phần ít hơn 

10% trên thị trường liên 

quan. 

Điều 26 quy định căn cứ 

xác định sức mạnh thị 

trường đáng kể của doanh 

nghiệp, nhóm doanh 

nghiệp. 

Điều 27 quy định hành 

vi lạm dụng vị trí thống lĩnh 

thị trường, lạm dụng vị trí 

độc quyền bị cấm. 

 
 

 

Quy định về miễn trừ 
đối với thỏa thuận 
hạn chế cạnh tranh bị 
cấm 
  Doanh nghie  p dư  đi nh 
tham gia tho a thua  n ha n 
che  ca nh tranh bi  ca m no  p 
ho  sơ đe  nghi  hươ ng mie n 
trư  ta i Ủy ban Ca nh tranh 
Quốc gia (Điều 15). 
    
Bãi bỏ quyết định hưởng 
miễn trừ (Điều 23): 
Điều kiện được hưởng 
miễn trừ không còn; 
 Phát hiện có sự gian 
dối trong việc đề nghị 
hưởng miễn trừ; 
Doanh nghiệp được 
hưởng miễn trừ vi phạm 
các điều kiện, nghĩa vụ để 
được hưởng miễn trừ 

trong quyết định hưởng 
miễn trừ;
Quyết định hưởng miễn 
trừ dựa trên thông tin, tài 
liệu không chính xác về 
điều kiện được hưởng. 
 
   Trươ ng hơ p đie u kie  n 
đươ c hươ ng mie n trư  
kho ng co n, be n đươ c 
hươ ng mie n trư  co  tra ch 
nhie  m tho ng ba o cho Ủy 
ban Ca nh tranh Quo c gia đe  
ra quyết định bãi bỏ quyết 
định hưởng miễn trừ. 

 

Quyết định bãi bỏ phải 
gửi cho các bên tham gia 
thỏa thuận trong vòng 7 
ngày. 
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CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI TẬP TRUNG KINH TẾ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành vi tập trung kinh 
tế  
Sáp nhập doanh nghiệp; 
Hợp nhất doanh nghiệp; 
Mua lại doanh nghiệp;
Liên doanh giữa các 
doanh nghiệp; 
Các hình thức tập trung 
kinh tế khác theo quy định 
của pháp luật. 
 

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

 
Các hành vi vi phạm 
quy định về tập trung 
kinh tế (Điều 44) 
Không thông báo tập 
trung kinh tế;
Thư c hie  n ta  p trung kinh 
te  khi chưa co  tho ng ba o ke t 
qua  tha m đi nh sơ bo   cu a Ủy 
ban Ca nh tranh Quo c gia, trừ 
trường hợp hết thời hạn ra 
thông báo mà Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia chưa ra thông 
báo; 
Phải thẩm định chính thức 
việc tập trung kinh tế mà thực 
hie  n vie  c ta  p trung kinh te  khi 
Ủy ban Ca nh tranh Quo c gia 
chưa ra quyết định; 
Không thực hiện hoặc 
thực hiện không đầy đủ điều 
kiện được thể hiện trong 
quyết định về tập trung kinh 
tế; 
Thực hiện tập trung kinh 
tế thuộc trường hợp bị cấm. 

 

Quy định tập trung 
kinh tế 
   Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia đánh giá tác 
động hoặc khả năng gây 
tác động hạn chế cạnh 
tranh một cách đáng kể 
của việc tập trung kinh tế 
căn cứ vào một hoặc kết 
hợp giữa các yếu tố:  
Thị phần; 
Mức độ tập trung trên 
thị trường liên quan;
Mối quan hệ của các 
doanh nghiệp;
Lợi thế cạnh tranh do 
tập trung kinh tế mang lại; 
Lợi nhuận doanh thu 
sau thực hiện tập trung 
kinh tế; 
Khả năng loại bỏ hoặc 
ngăn cản doanh nghiệp 
khác gia nhập hoặc mở 
rộng thị trường; 
Yếu tố đặc thù trong 
ngành, lĩnh vực. 
 
 
 
 
 
 
   Bên cạnh đó, Ủy ban 
cũng sẽ đánh giá tác động 
tích cực của việc tập 
trung kinh tế đến: 
Việc phát triển của 
ngành, lĩnh vực và khoa 
học, công nghệ theo chiến 
lược, quy hoạch của Nhà 
nước; 
Việc phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; 
Tăng cường sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp 
Việt Nam trên thị trường 
quốc tế. 
 
 

Thông báo tập trung 
kinh tế 
   Các doanh nghiệp tham 
gia tập trung kinh tế phải 
nộp hồ sơ thông báo tập 
trung kinh tế đe n Ủy ban 
Ca nh tranh Quo c gia trước 
khi tiến hành tập trung 
kinh tế; 
   Ủy ban sẽ quyết định về 
việc: 

- Cho phép tập trung 
kinh tế; 

- Tập trung kinh tế có 
điều kiện; 

- Cấm tập trung kinh 
tế. 

 

Tập trung kinh tế có 
điều kiện:  

Được thực hiện nhưng 
phải đáp ứng một hoặc một 
số điều kiện sau đây: 
 
1. Chia, tách, bán lại một 
phần vốn góp, tài sản của 
doanh nghiệp tham gia tập 
trung kinh tế; 
 
2. Kiểm soát nội dung liên 
quan đến giá mua, giá bán 
hàng hóa, dịch vụ hoặc các 
điều kiện giao dịch khác 
trong hợp đồng của doanh 
nghiệp hình thành sau tập 
trung kinh tế; 
 
3. Biện pháp khác nhằm 
khắc phục khả năng tác 
động hạn chế cạnh tranh 
trên thị trường; 
 
4. Biện pháp khác nhằm 
tăng cường tác động tích 
cực của tập trung kinh tế. 
 

         ***** 
                  

 
 
 

 


