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NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

Căn cứ Luật Tổ chửc Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định chỉ tiết một số điều của Luật 
Cạnh tranh.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết các Điều 9, 10, 13, 26, 31, 32, 33, 36, 56 
và 82 của Luật Cạnh tranh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh 
nghiệp khác là khi thuộc một trong các trường họp sau:

a) Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ 
hoặc trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp bị mua lại;

b) Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 
trên 50% tài sản của doanh nghiệp bị mua lại trong toàn bộ hoặc một ngành, 
nghề kinh doanh của doanh nghiệp bị mua lại đó;

c) Doanh nghiệp mua lại có một trong các quyền sau:

- Trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi 
nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành 
viên, giám đốc hoặc tống giám đốc của doạnh nghiệp bị mua lại;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp bị mua lại;



- Quyết định các vấn đề quan trọngi trong hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp bị mua lại bao gồm việc lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; 
lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; lựa chọn điều chỉnh quy 
mô và ngành, nghề kinh doanh; lựa chọn hình thức, phương thức huy động, 
phân bổ và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp đó.

I

2. Nhóm doanh nghiệp liên kết về tổ chức và tài chính (sau đây gọi 
chung là nhóm doanh nghiệp liên kết) là ntióm các doanh nghiệp cùng chịu sự 
kiểm soát, chi phối của một hoặc nhiều doanh nghiệp trong nhóm hoặc có bộ 
phận điều hành chung.

3. Mức thị phần là giá trị bằng số của thị phần của một doanh nghiệp trên 
thị trường liên quan được xác định theo Điều 10 Luật Cạnh tranh, ví dụ doanh 
nghiệp có thị phần trên thị trường liên quan là 30 phần trăm (30%) thì mức thị 
phần của doanh nghiệp đó là 30.

4. Tổng bình phương mức thị phần cụa các doanh nghiệp trên thị trường 
liên quan được tính theo công thức sau:

— '9 'Tông bĩnh phương mức thị phân = Si !+S22+...S(n)2

Trong đó: Si,..S(n) là mức thị phần tương ứng của doanh nghiệp thứ 1 đến 
doanh nghiệp thứ n.

Ví dụ: Trên cùng một thị trường liên iquan có 3 doanh nghiệp có thị phần 
tương ứng là 30%, 30% và 40%. Tổng bình phương mức thị phần của 3 doanh 
nghiệp trên thị trường liên quan được xác ¿inh là 302+302+402 = 3400.

5. Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường là những yếu tố gây cản trở sự 
gia nhập, mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Chương II
XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LIẸN QUAN VÀ THỊ PHÀN

Mục 1
XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LIÊN QUAN

Điều 3. Thị trường liên quan

1. Thị trường liên quan được xác định trên cơ sở thị trường sản phẩm 
liên quan và thị trường địa lý liên quan.

2. Trong quá trình xác định thị trường liên quan, ủ y  ban Cạnh tranh 
Quốc gia có quyền tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, 
các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có chuyên môn.
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Điều 4. Xác định thị trường sản phẩm liên quan

1. 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.

2. Hàng hóa, dịch vụ được coi là có thể thay thế cho nhau về đặc tính nếu 
hàng hóa, dịch vụ đó có sự giống nhau hoặc tương tự nhau về một hoặc một 
số yếu tố như sau:

a) Đặc điểm của hàng hóa, dịch vụ;

b) Thành phần của hàng hóa, dịch vụ;

c) Tính chất vật lý, hóa học của hàng hóa;

d) Tính năng kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ;

đ) Tác dụng phụ của hàng hóa, dịch vụ đối với người sử dụng;

e) Khả năng hấp thu của người sử dụng;

g) Tính chất riêng biệt khác của hàng hóa, dịch vụ.

3. Hàng hóa, dịch vụ được coi là có thể thay thế cho nhau về mục đích sử 
dụng nếu hàng hóa, dịch vụ đó có mục đích sử dụng chủ yếu giống nhau.

4. Hàng hóa, dịch vụ được coi là có thể thay thế cho nhau về giá cả khi 
giá của hàng hóa, dịch vụ chênh lệch nhau không quá 5% trong điều kiện giao 
dịch tương tự. Trường hợp có sự chênh lệch nhau trên 5%, ủ y  ban Cạnh tranh 
Quốc gia xác định hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về giá cả căn cứ 
thêm vào một số yếu tố quy định tại khoản 5 hoặc thực hiện theo phương 
pháp quy định tại khoản 6 Điều này.

5. Trường họp việc xác định thuộc tính cỏ thể thay thế cho nhau của 
hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này chưa đủ để kết luận về 
thị trường sản phẩm liên quan, ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét thêm 
một hoặc một số yếu tố như sau:

a) Tỷ lệ thay đổi về cầu của một loại hàng hóa, dịch vụ khi có sự thay 
đổi về giá của một ỉoại hàng hóa, dịch vụ khác;

b) Chi phí và thời gian cần thiết để khách hàng chuyển sang mua hoặc sử 
dụng hàng hóa, dịch vụ khác;

c) Thời gian sử dụng của hàng hóa, dịch vụ;

d) Tập quán tiêu dùng;
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đ) Các quy định pháp iuật tác động đến khả năng thay thế của hàng hóa, 
dịch vụ; I

e) Khả năng phân biệt về mức giá mua, bán đối với các nhóm khách 
hàng khác nhau; Ị

g) Khả năng thay thế về cung của một loại hàng hóa, dịch vụ theo quy 
đinh tai Điều 5 của Nghị đinh này. Ị

6. Khi cần thiết, ủy  ban Cạnh tranh Quốc gia có thể xác định thuộc tính 
có thể thay thế cho nhau về giá cả theo phương pháp như sau:

Hàng hóa, dịch vụ được coi là có thể thay thế cho nhau về giá cả nếu có 
ít nhất 35% của một lượng mẫu ngẫu nhiẹn 1.000 người tiêu dùng sinh sống 
tại khu vực địa lý liên quan chuyển sang rinua hoặc có ý định mua hàng hóa, 
dịch vụ khác có đặc tính, mục đích sử dụẲg giống với hàng hóa, dịch vụ mà 
họ đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng trong trường hợp giá của hàng hóa, 
dịch vụ đó tăng lên quá 10% và được duy trì trong 06 tháng liên tiếp.

Trường hợp số người tiêu dùng sinh sống tại khu vực địa lý liên quan 
quy định tại điểm này không đủ 1.000 ngửời thì lượng mẫu ngẫu nhiên được 
xác định tối thiểu bằng 50% tổng số người tiêu dùng trong khu vực địa lý đó.

Điều 5. Xác đinh khả năng thay thế về cung

Khả năng thay thế về cung ỉà việc cac doanh nghiệp đang sản xuất, kinh 
doanh một loại hàng hóa, dịch vụ có khả nằng gia tăng sản lượng, số lượng bán 
hoặc các doanh nghiệp khác bắt đầu hoặc chuyển sang sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm đó trong thời gian dưới 06 tháng màịkhông có sự tăng lên đáng kể về chi 
phí nếu giá cả của hàng hóa, dịch vụ đó tăng lên từ 5% đến 10%.

Điều 6. Xác đinh thi trường sản phẩm liên quan trong trường hơp 
đăc biêt• •

1. Thị trường sản phẩm liên quan trỏng trường họp đặc biệt có thể được 
xác địiih là thị trường của một hoặc một nlíóm hàng hóa, dịch vụ đặc thù căn cứ 
vào đặc tính của hàng hóa, dịch vụ đó, tạp quán tiêu dùng hoặc phương thức 
giao dịch đặc thù, bao gồm các phương thưc có sử dụng công nghệ thông tin.

2. Khi xác định thị trường sản phẩm ¡liên quan trong trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều này cỏ thể xem xét thêm thị trường của các hàng hóa, dịch 
vụ bổ trợ cho sản phẩm liên quan.

3. Sản phẩm bổ trợ cho sản phẩmlliên quan là các hàng hóa, dịch vụ 
được sử dụng nhằm nâng cao tính năng, í  hiệu quả hoặc cần thiết cho việc sử 
dụng sản phâm liên quan. Theo đó, khi giá của sản phâm bô trợ tăng hoặc 
giảm thì cầu đối với sản phẩm liên quan sẽ giảm hoặc tăng tương ứng.



5

Điều 7. Xác định thị trường địa lý liên quan

1. Thị ừường địa lý liên quan là khu vực địa lý cụ thể trong đó có những 
hàng hoá, 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.

2. Ranh giới của khu vực địa lý quy định tại khoản 1 Điều này được xác 
định căn cứ theo yếu tố sau đây:

a) Khu vực địa lý có cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp tham gia phân 
phối hàng hoả, dịch vụ liên quan;

b) Cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp khác đóng ừên khu vực địa lý lân 
cận đủ gần với khu vực địa lý quy định tại điểm a khoản này để có thể tham 
gia cạnh tranh với các hàng hoá, dịch vụ liên quan trên khu vực địa lý đó;

c) Chi phí vận chuyển hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

d) Thời gian vận chuyển hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

đ) Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường;

e) Tập quán tiêu dùng;

g) Chi phí, thời gian để khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ;

3. Khu vực địa lý được coi là có điều kiện cạnh tranh tương tự và khác 
biệt đáng kể với các khu vực địa lý lân cận nếu thỏa mãn một trong các tiêu 
chí sau đây:

a) Chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển làm giá của hàng hóa, 
dịch vụ tăng không quá 10%;

b) Có sự hiện diện của một trong các rào cản gia nhập, mở rộng thị 
trượng quy định tại Điều 8 của Nghị định này.

Điều 8. Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường

Các loại rào cản gia nhập, mở rộng thị trường bao gồm:

1. Rào cản pháp lý tạo ra bởi các quy định của pháp luật, chính sách của 
nhà nước bao gồm các quy định về thuế nhập khẩu vả hạn ngạnh nhập khẩu; 
quy chuẩn kỹ thuật; các điều kiện, thủ tục để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ; quy định vê sử dụng hàng hóa, dịch vụ; tiêu chuân nghê nghiệp và 
các quyết định hành chính khác của các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Rào cản tài chính bao gồm chi phí đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ, khả năng tiếp cận nguồn vốn, tín dụng và các nguồn tài chính 
khác của doanh nghiệp.



3. bhi phí ban đầu khi gia nhập thị trường mà doanh nghiệp không thể
thu hồi khi rút khỏi thị trường. j

4. Rào cản đối với việc tiếp cận, nắm giữ nguồn cung, cơ sở hạ tầng thiết 
yếu để sản xuất, kinh doanh; mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ

trường.

rập quán tiêu dùng, 

rhông lệ, tập quán kinh doanh. Ị

Rào cản liên quan việc thực hiện quyền của tổ chức, cá nhân đối với 
\ú  tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đên quyên tác giả, 

quyền sở hữu công nghiệp và quyên đôi yới giông cây trông theo quy định 
của phấp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

trên thị

5.

6 . 

7.
tài sản

8. Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường khác.
i

Mục 2;
XÁC ĐỊNH THỊ PHẦN

Điiều 9. Nguyên tắc xác đinh thi phần của doanh nghiệp trên thị 
trường liên quan I

1.
theo ra 

2 .
quyền
nghiệp

Thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan được xác định 
ật trong các phương pháp quy định tại Điều 10 Luật Cạnh tranh.

Trong quá trình xác định thị phần, ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia có 
tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, các doanh 
, tổ chức và cá nhân có chuyên mônl

,  Ị

Điều 10. Xác định thị phần của nhổm doanh nghiệp liên kết

1.| Doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối 
với mọt loại hàng hóa, dịch vụ của nhóm doanh nghiệp liên kết được xác định 
như saỊu:

a) Doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối
với mật loại hàng hóa, dịch vụ để xác định thị phần của nhóm doanh nghiệp 
liên kết được tính bằng tổng doanh thu bkn ra, doanh số mua vào, số đơn vị 
bán rai mua vào đối với loại hàng hóa, ảịch vụ đó của tất cả doanh nghiệp 
trong nhóm doanh nghiệp liên kêt; ;

b) Doanh thu bán ra, doanh số mua ị  vào, sọ đơn vị bán ra, mua vào đối 
với mọt loại hàng hóa, dịch vụ của nhóm doanh nghiệp liên kết không bao 
gồm doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào từ việc 
bán hâng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong nhóm doanh 
nghiệ|Ị> liên kết.

2. Thị phần của doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp liên kết là thị 
phần ¿ủa nhóm doanh nghiệp liên kết đó.
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Chương III
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HOẶC KHẢ NĂNG 

GÂY TÁC ĐỘNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH MỘT CÁCH ĐÁNG KỂ 
CUA THỎA THUẬN HẠN CHÉ CẠNH TRANH

Điều 11. Nội dung đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động 
hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thoả thuận hạn chế cạnh tranh

1. ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác 
động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 
thuộc các trường họp quy định tại khoản 3 và 4 Điều 12 của Luật Cạnh tranh.

2. Việc đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh 
tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được căn cứ vào 
một hoặc một số yếu tố như sau:

a) Diễn biến, xu hướng thay đổi mức thị phần của các doanh nghiệp 
tham gia thỏa thuận được đánh giá trong tương quan với các doanh nghiệp 
khác là đối thù cạnh tranh không tham gia thỏa thuận;

b) Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường được đánh giá để xác định tác 
động hoặc khả năng gây tác động hạn chê cạnh tranh của thỏa thuận căn cứ 
vào những yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định của doanh nghiệp khi gia 
nhập, mở rộng thị trường quy định tại Điều 8 Nghị định này;

c) Hạn chế nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ hoặc hạn chế năng 
lực công nghệ được đánh giá để xác định tác động hoặc khả năng gây tác 
động của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với mục tiêu nghiên cứu, phát 
triển, đổi mới công nghệ hoặc nâng cao năng lực công nghệ trong ngành và 
lĩnh vực liên quan;

d) Giảm khả năng tiếp cận, nắm giữ cơ sở hạ tầng thiết yếu được đánh 
giá căn cứ vào mức độ thiết yểu của cơ sở hạ tầng đối với hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và chi phí, thời gian để các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh 
không tham gia thỏa thuận có thể tiếp cận, nắm giữ cơ sở hạ tầng đó hoặc cơ 
sở hạ tầng tương tự;

đ) Tăng chi phí, thời gian của khách hàng trong việc mua hàng hóa, dịch 
vụ của doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hoặc khi chuyển sang mua hàng 
hóa, dịch vụ liên quan khác được xác định bằng việc so sánh chi phí, thời gian 
cần thiết của khách hàng khi mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp tham 
gia thỏa thuận hoặc khi chuyển sang mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp 
là đối thủ cạnh tranh trước và sau khi có thỏa thuận;



e) <jây cản trở cạnh tranh trên thị trường thông qua kiểm soát các yếu tố 
đặc thù trong ngành, lĩnh vực liên quan đếh các doanh nghiệp tham gia thỏa 
thuận được xác định dựa trên mức độ chi phối của các yếu tố đặc thù đó đối 
với hoạt động cạnh trạnh của các doanh ngỉíiệp trên thị trường.

3. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được coi là không gây ra hoặc không 
có khả ĩaăng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể nếu thuộc một 
trong các trường hợp sau:

a) Đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên 
cùng thị trường liên quan, khi thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia 
thoả thuân nhỏ hon 5%;

b) Đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh
^ r /

A A 1 A • Ỳ _____A , 1 Ạ _ 1 _  ̂*doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuôi sản xuât, phân phôi, 
cung ứẲg đối với một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định, khi thị phần của từng
doanh rtghiệp tham gia thoả thuận nhỏ hơn 15%.

nghiệp

1.
của do 
căn cứ

4. Trong quá trình đánh giá tác động! và khả năng gây tác hạn chế cạnh 
tranh của thỏa thuận, ủy  ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn ý kiến 
của cácỊ cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và yêu cầu các doanh nghiệp tham 
gia thỏa thuận cung cấp thông tin, tài liệu Gần thiết.

Chương IV
XÁC ĐỊNH SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG ĐÁNG KẺ • • •

Điều 12. Nội dung xác định sửc mạỊnh thị trường đáng kể của doanh 
và nhóm doanh nghiệp

ủ y  ban Canh tranh Quốc gia xác:định sức mạnh thị trường đáng kể 
anh nghiệp, nhóm doanh nghiệp quy định tại Điều 26 Luật Cạnh tranh 
vào một hoặc một sổ yếu tố như saii:

aj Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan 
được đánh giá trên cơ sở so sánh thị phần giữa các doanh nghiệp, nhóm doanh 
nghiệpỊ trên thị trường liên quan; I

b) Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp 
được đánh giá căn cứ vào năng lực tài chính, khả năng tiếp cận nguồn vốn, tín 
dụng 4à các nguồn tài chính khác, tổng nỊịuồn vốn, tổng tài sản, số lao động, 
quy m|ô sản xuất, mạng lưới phân phối, tieu thụ hàng hóa, dịch vụ của doanh 
nghiêp, nhóm doanh nghiệp đó trong tươhg quan với các doanh nghiệp khác 
là đối ỉthủ cạnh tranh;

Ị i
) Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác được 

đánh giá dựa trên những yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định của doanh
1 • A I 1 1 '  • 1 A 1 A .1 • . > 1 I ‘ YN • X /"1  ̂T 1 * -1' 1 'nghiệp khi gia nhập, mở rộng thị trường quy định tại Điêu 8 Nghị định này;
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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 được đánh giá căn cứ 
vào ưu thế của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp so với đôi thủ cạnh tranh 
nhờ việc nắm giữ, kiểm soát mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 
hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ trên thị trường;

đ) Lợi thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật của doanh nghiệp, nhóm doanh 
nghiệp được đánh giá căn cứ vào ưu thê vê công nghệ, hạ tâng kỹ thuật của 
doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp đang sở hữu hoặc sử dụng cho sản xuât, 
kinh doanh so với đối thủ cạnh tranh;

e) Quyền sở hữu, nắm giữ, tiếp cận cơ sở hạ tầng được đành giá để xác 
định ưu thế của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp so với đôi thủ cạnh tranh 
căn cứ vào mức độ thiết yếu, khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng cho sản xuất, 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

g) Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được 
đánh giá để xác định ưu thê của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp so với đôi 
thủ cạnh tranh căn cứ vào mức độ thiết yếu, khả năng tiếp cận đối tượng 
quyển sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ;

h) Khả năng chuyển sang nguồn cung hoặc cầu đối với các hàng hóa, 
dịch vụ liên quan khác được xác định dựa trên chi phí và thời gian cần thiết đế 
khách hàng, doanh nghiệp chuyển sang mua, bán hàng hóa, dịch vụ của doanh 
nghiệp khác trên cùng thị trường liên quan;

i) Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, nhóm 
doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh được đánh giá để xác định ưu thế 
của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong điều 
kiện cụ thể của ngành, lĩnh vực đó.

2. Trong quá trình xác định sức mạnh thị trường đáng kể của doanh 
nghiệp, nhóm doanh nghiệp, ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn 
ý kiên của các cơ quan, tô chức, cá nhân liên quan và yêu câu các doanh 
nghiệp cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết.

Chương V 
TÂP TRUNG KINH TẾ

Điều 13. Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế

1. Các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế, trừ các doanh 
nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này, theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của 
Luật Cạnh tranh, phải thông báo cho Uy ban Cạnh tranh Quôc gia trước khi 
thực hiện tập trung kinh tế nếu thuộc trong một trong các trường họp sau đây:
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a) Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm 
doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở 
lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;

b) Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt 
Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó 
là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm 
dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;

c) Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 1.000 tỷ đồng trở lên;

d) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung 
kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề 
trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế.

2. Các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty 
chứng khoán dự định tham gia tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 
Điều 33 của Luật Cạnh tranh phải thông báo cho ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia 
trước khi thực hiện tập trung kinh tế nếu thuộc trong một trong các trường 
hợp sau đây:

a) Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm 
doanh nghiệp bảo hiểm liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên, của công 
ty hoặc nhóm công ty chứng khoán liên kết mà công ty đó là thành viên đạt 
15.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực 
hiện tập trung kinh tế; tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của tổ chức tín 
dụng hoặc nhóm tổ chức tín dụng liên kết mà tổ chức tín dụng đó là thành 
viên đạt 20% trở lên trên tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng trên 
thị trường Việt Nam trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện 
tập trung kinh tế;

b) Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường 
Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp bảo hiểm liên kết mà 
doanh nghiệp đó là thành viên đạt 10.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính 
liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế; tổng doanh thu bán ra 
hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của công ty hoặc nhóm công 
ty chứng khoán liên kết mà công ty đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở ỉên 
trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế; 
tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của tổ chức tín dụng hoặc nhóm tổ 
chức tín dụng liên kết mà tổ chức tín dụng đó là thành viên đạt từ 20% trở lên 
trên tổng doanh thu của hệ thống các tổ chức tín dụng trong năm tài chính liền 
kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;
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c) Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế của doanh nghiệp bảo hiểm, 
công ty chứng khoán từ 3.000 tỷ đồng trở lên; giá trị giao dịch của tập trung 
kinh tế của tổ chức tín dụng từ 20% trở lên trên tông vôn điêu lệ của hệ thông 
các tổ chức tín dụng trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện 
tập trung kinh tế;

d) Thị phần kết họp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung 
kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liên kê 
trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế.

3. Trường hợp tập trung kinh tế được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, 
ngưỡng thông báo tập trung kinh tê được áp dụng theo điêm a, b hoặc d của 
khoản 1, điểm a, b hoặc d của khoản 2 Điều này.

Điều 14. Thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung 
kinh tế đầy đủ, hợp lệ, ửy ban Cạnh tranh Quốc gia ra thông báo kết quả thẩm 
định sơ bộ việc tập trung kinh tế về một trong các nội dung sau đây:

a) Tập trung kinh tế được thực hiện;

b) Tập trung kinh tế phải thẩm định chính thức.

2. Tập trung kinh tế được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp 
sau đây:

a) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung 
kinh tế ít hơn 20% trên thị trường liên quan;

b) Thị phần kết họp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung 
kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan và tổng bình phương mức thị 
phần của các doanh nghiệp sau tập trung kinh tế trên thị trường liên quan thấp 
hơn 1.800;

c) Thị phần kết họp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế từ 
20% trở lên trên thị trường liên quan, tông bình phương mức thị phân của các 
doanh nghiệp sau tập trung kinh tế trên thị trường liên quan trên 1.800 và biên 
độ tăng tổng bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp trên thị trường 
liên quan trước và sau tập trung kinh tế thấp hơn 100;

d) Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có quan hệ với nhau 
trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ 
nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập 
trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau có thị phần thấp hơn 
20% trên từng thị trường liên quan.
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3. Khi kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà ủ y  ban Cạnh 
tranh Quốc gia chưa ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ thì việc tập trung 
kinh tế được thực hiện.

4. Tập trung kinh tế được thẩm định chính thức khi không thuộc các 
trường họp quy định tại khoản 2 và 3 Điều này.

Điều 15. Nội dung đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động 
han chế canh tranh môt cách đáng kể của viêc tâp trung kinh tế

1.
X r  r

rhị phân kêt họp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tê trên
r1 ♦ A r \ , A 1 * 1  , Áthi trường liên quan trước và sau tập trang kinh tê

2.
kinh tế 
trường

Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi tập trung 
được đánh giá để xác định nguy cơ tạo ra hoặc củng cố sức mạnh thị 
của doanh nghiệp, khả năng gia tăng phối họp, thông đồng giữa các

doanh nghiệp trên thị trường liên quan.

3. Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong 
chuỗi s ỉn xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất 
định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung 

' l à  đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau được đánh giá để xác địnhkinh tê
khả năng các bên sau tâp trung kinh tế tạo ra ưu thế cạnh tranh vượt trội so

/ > r * r 1 1 _ 1_ • A _ 11 4.Ả • , 1 7 _________1 , __________1̂  1 _1_ ' _ 1 w______ _  0 ___1 _  V _ 1________• 1 *>với các 
đối thủ

4.

doanh nghiệp là đôi thủ cạnh tranh khác nhăm ngăn cản hoặc loại bỏ 
cạnh tranh gia nhập thị trường.

Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trên thị trường liên 
quan được xem xét tổng thể dựa trên các ưu thế về đặc tính sản phấm, chuỗi 
sản xuất, phân phối, năng lực tài chính, thương hiệu, công nghệ, quyền sở hữu 
trí tuệ và các ưu thế khác của doanh nghiệp sau tập trung kinh tế trong quan 
hệ với đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan, dẫn tới nguy cơ tạo ra hoặc 
củng co sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp hình thành sau tập 
trung kiinh tế.

Khả năng doanh nghiệp tăng giá hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên
r  /

thu sau tập trung kinh tê được đánh giá căn cứ vào một hoặc một sô
5.

doanh
yếu tố sau đây:

a) Thay đổi dự kiến về cầu trước khả năng doanh nghiệp sau tập trung 
kinh tể tăng giá, thay đổi sản lượng hoặc điều kiện giao dịch của hàng hóa, 
dịch v ịI trên thị trường liên quan;

b) Thay đổi dự kiến về cung của các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh 
trên thlị trường liên quan trước khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế 
tăng giiá, thay đổi sản lượng hoặc điều kiện giao dịch của hàng hóa, dịch vụ;
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c) Thay đổi dự kiến về giá, sản lượng, điều kiện giao dịch của doanh 
nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ là các yếu tố đầu vào cho các doanh 
nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

d) Điều kiện và nguy cơ các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh trên thị 
trường gia tăng phối họp hoặc thỏa thuận nhằm tăng giá bán hoặc tỷ suất lợi 
nhuận trên doanh thu;

đ) Các yếu tố khác có ảnh hưởng đến khả năng tăng giá hoặc tỷ suất lợi 
nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp sau tập trung kinh tế.

6. Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế loại bỏ hoặc ngăn cản 
doanh nghiệp khác gia nhập, mở rộng thị trường được xác định dựa trên một 
hoặc một số yếu tố sau đây:

a) Mức độ kiểm soát yếu tố đầu vào cho sản xuất, kinh doanh trước và 
sau tập trung kinh tế;

b) Đặc điểm cạnh tranh trong ngành, lĩnh vực và hành vi cạnh tranh của 
doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trọng giai đoạn trước tập trung kinh tế;

c) Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường quy định tại Điều 8 Nghị định này;

d) Các yếu tố khác dẫn đến khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tể 
loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường.

7. Yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia 
tập trung kinh tế được xem xét khi yếu tố đó trực tiếp ảnh hưởng hoặc thay 
đổi đáng kể kết quả đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh và khả năng gây tác 
động hạn chế cạnh tranh của tập trung kinh tế quy định tại Điều này.

Điều 16. Nội dung đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế

ủy  ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động tích cực của việc tập 
trung kinh tế căn cứ vào một trong các yếu tố hoặc kết hợp giữa các yếu tố 
như sau:

1. Tác động tích cực đến phát triển của ngành, lĩnh vực và khoa học, 
công nghệ theo chiến lược, quy hoạch của Nhà nước được đánh giá dựa trên 
khía cạnh như sau:

a) Khả năng phát huy hiệu quả kinh tế nhờ quy mô, nguồn lực của địa 
phương, ngành nghề, lĩnh vực và xã hội do việc tập trung kinh tế có thể mang 
lại phù họp với mục tiêu đề ra trong các chiến lược, quy hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực đã được Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
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b) Mức độ ứng dụng tiến bộ khoa học, cải tiến công nghệ của doanh 
nghiệp saụ tập trung kinh tế để nâng cao nạng suất, chất lượng, hiệu quả kinh 
doanh nhăm giảm giá thành, nâng cao clịât lượng sản phâm, dịch vụ hoặc 
phục vụ các lợi ích của người tiêu dùng và ọộng đồng.

2. Tác động tích cực đến việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được 
xem xét. dựa trên việc đánh giá các cơ hội và điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khi gia nhập, mở rộng thị trường hoặc tham gia vào chuỗi 
sản xuất, mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ do tập trung kinh tê dự kiên 
mang lại.

3. Tăng cường sức cạnh tranh của ịdoanh nghiệp Việt Nam trên thị 
trường quốc tế được đánh giá dựa trên hệ quả tích cực của tập trung kinh tế 
nhờ mở rộng quy mô sản xuất, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu hàng hóa, 
dịch vụ của doanh nghiệp sau tập trung kinh tế.

Chương VI 
TÓ TỤNG CẠNH TRANH

Mục 1 
CHỨNG CÚ

Điều 17. Quyền, nghĩa vụ chứng minh

1. Bên khiếu nại có quyền và nghĩa vụ thu thập, giao nộp tài liệu, chứng 
cứ và chứng minh cho khiếu nại là có căn cứ và họp pháp.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền 
và nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ vấ chứng minh cho yêu cầu đó là có 
căn cứ và hợp pháp.

3. Bên bị khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan phản đổi khiếu nại, yêu cầu của người khác đối với mình có 
quyền chứng minh sự phản đối đó là có căn cứ và phải đưa ra chứng cứ để 
chứng minh.

4. Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh có nghĩa vụ chứng minh hành vi 
vi phạm pháp luật về cạnh tranh trong trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều 80 của Luật Cạnh tranh.

Điiều 18. Những tình tiết, sự kiện không phải chửng minh

Những tình tiết, sự kiện sau đây không phải chứng minh:

1. Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được 
Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh hoặc ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia 
thừa nhận.

14 í
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2. Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công 
chứng, chứng thực hợp pháp. Trường họp có nghi ngờ về tính xác thực của 
tình tiêt, sự kiện trong văn bản này thì Uy ban Cạnh tranh Quôc gia có thê yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cung cấp, giao nộp văn bản xuất trình văn 
bản gốc, bản chính.

3. Bên bị khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản 
mà một bên đưa ra thì bên đưa ra tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản đó không 
phải chứng minh. Bên bị khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có người đại diện tham gia tố tụng thì sự thừa nhận hoặc không 
phản đôi của người đại diện được coi là sự thừa nhận của đương sự nêu không 
vượt quá phạm vi đại diện.

Điều 19. Giao nộp chứng cứ

1. Người tham gia tố tụng cạnh tranh quy định tại Điều 66 của Luật Cạnh 
tranh trừ người phiên dịch có quyền và nghĩa vụ giao nộp tài liệu, chứng cứ 
cho Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh 
tranh trong quá trình điều tra, giải quyết vụ việc cạnh tranh.

2. Việc giao nộp chứng cứ quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập 
thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc 
điểm của chứng cứ; số bản, số trang của chứng cứ và thời gian nhận; chữ ký 
hoặc điểm chỉ của người giao nộp và chữ ký của người nhận và dấu của Cơ 
quan điều tra vụ việc cạnh tranh, ủy  ban Cạnh tranh Quốc gia. Biên bản phải 
lập thành hai bản, một bản lưu vào hồ sơ vụ việc cạnh tranh và một bản giao 
cho bên giao nộp chứng cứ giữ.

3. Các tài liệu, chứng cứ bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phải 
kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực họp pháp.

4. Thời gian giao nộp tài liệu, chứng cứ không được quá thời hạn điều tra 
quy định tại Điều 81, 87 của Luật Cạnh tranh, thời hạn điều tra bổ sung quy 
định tại Điều 89, 90, 91 của Luật Cạnh tranh hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch 
ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh.

Điều 20. Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định

Ị. Bên khiếu nại, Bên bị khiếu nại, Bên bị điều tra, Người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan cọ quyền yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Điều tra vụ việc 
cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh trưng cầu giám định 
hoặc tự mình đề nghị giám định trong trường họp Thủ trưởng Cơ quan điều 
tra vụ việc canh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh từ chối 
trưng cầu giám định. Quyền đề nghị giám định được thực hiện trong thời hạn 
điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh.
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2. Theo đề nghị của Bên khiếu nại, Bên bị khiếu nại; Bên bị điều tra,
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc khi xét thấy cần thiết, Thủ 
trưởng Cơ quan Điều tra vụ việc canh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế 
cạnh tranh ra quyết định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu 
giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám 
định, những vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của 
người giám định. ị

3. Trường hợp xét thấy kết luận giám định chưa rõ ràng thì theo yêu cầu 
của Bên khiếu nại, Bên bị khiếu nại, Bên bị điều tra, Người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan hoặc khi xét thấy cần thiết, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra 
vụ việc canh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh yêu cầu người 
giám định giải thích kết luận giám định, triệu tập người giám định để trực tiếp 
trình bảy về nội dung liên quan.

4. Theo yêu cầu của Bên khiếu nại, Bên bị khiếu nại, Bên bị điều tra, 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc khi xét thấy cần thiết, Thủ 
trưởng Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế 
cạnh tranh ra quyêt định giám định bô sung trong trường họp nội dung kêt 
luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quari 
đến tình tiết của vụ việc cạnh tranh đã được kết luận giám định trước đó.

5. Việc giám định ỉại được thực hiện trong trường họp có căn cứ cho 
rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác hoặc có vi phạm pháp luật.

Điềụ 21. Trưng cầu giám định chứng cử bị tố cáo là giả mạo

1 „ Trường họp chứng cứ bị tố cáo là giả mạo thì người đưa ra chứng cứ 
đó có quyền rút lại; nếu không rút lại, ngựời tố cáo có quyền đề nghị Cơ quan 
điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh trưng 
cầu giám định.

2. Trường họp việc giả mạo chứng cứ có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan 
điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh chuyển 
cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật về 
tố tụng hình sự.

3. Người đưa ra chứng cứ giả mạo phải bồi thường thiệt hại nếu việc giả 
mạo chứng cứ đó gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác và phải chịu chi phí 
giám định nếu Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc 
hạn chế cạnh tranh quyết định trưng cầu giám định.

Điều 22. ủy thác thu thập tài liệu, chứng cử

1. Trong quá trình xử lý vụ việc cạnh tranh, ủ y  ban Cạnh tranh Qụốc gia 
có thể ra quyết định ủy thác để cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều này lấy lời khai của người tham gia tố tụng hoặc các biện pháp khác để 
thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh tình tiết của vụ việc cạnh tranh.
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2. Trong quyết định ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của người tham gia tố 
tụng và những công việc cụ thể ủy thác để thu thập tài liệu, chứng cứ.

3. Trường hợp việc thu thập tài liệu, chứng cứ phải tiến hành ở nước 
ngoài thì theọ yêu cầu của Thủ trưởng Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh, 
Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia làm 
thủ tục ủy thác thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này 
hoặc thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật 
Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.

4. Trường họp không thực hiện được việc ủy thác theo quy định tại 
khoản 1 Điều này hoặc đã thực hiện việc ủy thác nhưng không nhận được kết 
quả trả lời thì ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế 
cạnh tranh xử lý vụ việc cạnh tranh trên cơ sở các thông tin, chứng cứ đã có 
trong hồ sơ vụ việc.

Điều 23. Bảo quản chứng cử

1. Trường họp chứng cứ đã được giao nộp tại Cơ quan điều tra vụ việc 
cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh thi tại Cơ quan điều tra 
vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử Ịý vụ việc hạn chế cạnh tranh chịu trách 
nhiệm bảo quản.

2. Trường hợp chứng cứ không thể giao nộp được tại Cơ quan điều tra 
vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế canh tranh thì người đang 
lưu giữ chửng cứ đó có trách nhiệm bảo quản.

3. Trường họp cần giao chứng cứ cho người thứ ba bảo quản, Thủ trưởng 
Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh 
tranh ra quyết định và lập biên bản giao cho người đó bảo quản. Người nhận 
bảo quản phải ký tên vào biên bản, được hưởng thù lao và phải chịu trách 
nhiệm về việc bảo quản chứng cứ đó.

4. Nghiêm cấm việc hủy hoại tài liệu, chứng cứ.

Điều 24. Đánh giá chứng cứ

1. Việc đánh giá chứng cứ phải đầy đủ, khách quan, toàn diện và chính xác.

2. Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh 
tranh phải đánh giá từng chứng cứ, sự liên quan giữa các chứng cứ và khẳng 
định giá trị pháp lý của từng chứng cứ.



18

Điều 25. Công bố và sử dụng chửng cứ

1. Mọi chứng cứ được công bố và sử dụng công khai, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 và 3 Điều này.

2. Chủ tịch ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh
tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh không công bố và sử dụng 
công khai các chứng cứ sau đây: I

a) Chứng cứ thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Chứng cứ liên quan tới thuần phong mỹ tục, bí mật nghề nghiệp, bí 
mật kinh doanh, bí mật cá nhân theo yêu cầu chính đáng của người tham gia 
tố tụng cạnh tranh.

3. Trường họp cần thiết, Chủ tịch ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia, Cơ quan 
điêu tra vụ việc cạnh tranh, Hội đông xử lý vụ việc hạn chê cạnh tranh có 
quyền công bố và sử dụng công khai một số, một phần hoặc toàn bộ chứng cứ 
vào thòi điểm thích hợp cho việc điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh.

4. Cơ quan, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng phải giữ bí 
mật những chứng cứ thuộc trường họp không công bố và sử dụng công khai 
quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.

Mục 2
BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VA BẢO ĐẢM x ử  LÝ VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH TRONG ĐIỀU TRA, x ử  LÝ v ụ  VIỆC CẠNH TRANH

Điều 26. Thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp 
ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ 
việc cạnh tranh

1. Chủ tịch ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu cơ quan có thẩm quyền 
áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều 
tra, xử lý vụ việc cạnh tranh bằng văn bản.

2. Văn bản yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử ỉý vi 
phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh phải có các nội dung 
chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm;

b) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân bị kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn ehặn và bảo đảm xử lý vi phạm 
hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh;

c) Tóm tắt hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh;
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d) Lý do cần phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi 
phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh;

đ) Thời gian, phạm vi và biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm 
hành chính trọng điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh cần được áp dụng và các
kiến nghị cụ thể khác.

\ \
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu 

cầu, cơ quan được yêu cầu phải ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và 
bảo đậm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh. 
Trường hợp cơ quan được yêu cầu từ chối áp dụng biện pháp ngăn chặn và 
bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 27. Trách nhiệm phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn và 
bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh

ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm phối họp với cơ quan có 
thẩm quyền khi áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành 
chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh.

Điều 28. Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý 
vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh

Trường họp lý do cần phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử 
lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh ữanh không còn thì 
Chủ tịch ủ y  ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu cơ quan có thẩm quyền huỷ bỏ 
biện pháp đã được áp dụng.

Chương VII 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiêu lưc thi hành• •

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Điều 30. Tổ chức thưc hiên

1. Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí để đảm bảo các 
chi phí phát sinh trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối 
với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo 
tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và trong quá 
trình tố tụng canh tranh.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch ủ y  ban cạnh tranh Quốc gia 
chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.
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3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chịu trách nhiệm thi hấnh Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thử tướng Chính phủ; ,
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;'
- HĐND, ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc ừung ứơn
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Vãn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- ủ y  ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban Trung ương Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan ừung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, cácPCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT. 

các Vụ, Cục, đơn vị ừực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b)M40

CHÍNH PHỦ 
OTằTƯỚNG

Xuân


