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Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
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1. Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau

đây gọi chung là doanh nghiệp) bao

gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung

ứng sản phẩm, dịch vụ công ích,

doanh nghiệp hoạt động trong các

ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà

nước, đơn vị sự nghiệp công lập và

doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại

Việt Nam.

2. Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại

Việt Nam.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong

nước và nước ngoài có liên quan.

(Luật cạnh tranh 2018)

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây

gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả

doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản

phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt

động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc

quyền nhà nước và doanh nghiệp nước

ngoài hoạt động ở Việt Nam;

2. Hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt

Nam.

(Luật cạnh tranh 2004)

2. Sửa đổi, bổ sung hành vi bị cấm đối với cơ quan

nhà nước

a) 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;

b) Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp;

c) 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;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp

trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh.

(Luật cạnh tranh 2018)

Ép buộc

Bổ sung
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3. Quy định kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

và quy định về chính sách khoan hồng

Cấm dựa
trên mức thị
phần kết
hợp

Đánh giá
tác động
hoặc khả
năng gây
tác động
HCCT một
cách đáng
kể

Chính sách
khoan
hổng

Luật cạnh tranh 2004 Luật cạnh tranh 2018

4. Bổ sung tiêu chí xác định sức mạnh thị trường

Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh

nghiệp được xác định căn cứ vào một số yếu tố sau đây:

a) Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên

quan;

b) Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp;

c) Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác;

d) Khả năng nắm giữ, tiếp cận, kiểm soát thị trường phân phối, tiêu thụ

hàng hóa, dịch vụ hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ;

đ) Lợi thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật;

e) Quyền sở hữu, nắm giữ, tiếp cận cơ sở hạ tầng;

g) Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

h) Khả năng chuyển sang nguồn cung hoặc cầu đối với các hàng hóa,

dịch vụ liên quan khác;

i) Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang

hoạt động kinh doanh.

Luật cạnh tranh 2018 
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5. Hoàn thiện các quy định về kiểm soát TTKT

Cấm khi thị
phần kết
hợp trên
50%

Mở rộng
ngưỡng
thông báo

Đánh giá
tác động
hoặc khả
năng gây
tác động
HCCT của
TTKT

Luật cạnh tranh 2004 Luật cạnh tranh 2018

6. Hoàn thiện quy định về kiểm soát hành vi 

cạnh tranh không lành mạnh

6. Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc

có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh

nghiệp khác cùng kinh doanh loại

hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều 39. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong

Luật này bao gồm:

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. Ep buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành

mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành

mạnh;

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

Luật cạnh tranh 2004

Giữ lại

5. Lôi kéo khách hàng bất

chính bằng các hình thức sau

đây:

a) Đưa thông tin gian dối hoặc

gây nhầm lẫn cho khách hàng

về doanh nghiệp hoặc hàng

hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều

kiện giao dịch liên quan đến

hàng hóa, dịch vụ mà doanh

nghiệp cung cấp nhằm thu hút

khách hàng của doanh nghiệp

khác;

b) So sánh hàng hóa, dịch vụ

của mình với hàng hóa, dịch vụ

cùng loại của doanh nghiệp

khác nhưng không chứng minh 

được nội dung.

7. Các hành vi cạnh tranh

không lành mạnh khác bị

cấm theo quy định của

luật khác.

Bổ

sung

Sửa

lại

Xóa

bỏ
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7. Tổ chức lại cơ quan cạnh tranh

Phát hiện, điều tra Xử lý, giải quyết

khiếu nại
Phát hiện, 
điều tra

Quyết
định xử lý

Giải quyết
khiếu nại

Luật Cạnh tranh 2004
Luật Cạnh tranh 2018

Bộ
Công Thương

Cục
Cạnh tranh và
Bảo vệ NTD

Hội đồng
cạnh tranh

Bộ
Công Thương

Uỷ ban 
cạnh tranh
Quốc gia

8. Hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục

trong tố tụng cạnh tranh

1. Đơn giản, 

rút ngắn

thời gian

2. Phân biệt rõ
ràng giữa các

khâu, mỗi khâu
gắn với trách
nhiệm rõ ràng
của các bên

tham gia

3. Quy định rõ
ràng chức năng
nhiệm vụ, quyền
hạn của cơ quan

tiến hành tố
tụng, người tiến
hành tố tụng và
người tham gia

tố tụng

Rõ ràng, 

minh bạch


