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Trong nỗ lực tăng cường hiệu quả thực thi của Luật Cạnh Tranh 2018, chính phủ Việt 

Nam đã ban hành Nghị định số 75/2019 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực cạnh tranh (“Nghị định 75”) hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính đối với 

các hành vi vi phạm Luật Cạnh Tranh. 

So sánh với Nghị định số 71/2014/NĐ-CP (Nghị định 71) hướng dẫn xử phạt đối với các 

hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, Nghị định 75 đã quy định một số hành vi vi phạm 

pháp luật về cạnh tranh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: 

• Vi phạm các quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; 

• Vi phạm các quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị thế độc quyền; 

• Vi phạm các quy định về tập trung kinh tế; 

• Vi phạm các quy định về cạnh tranh không lành mạnh; 

• Các vi phạm khác liên quan đến (i) cung cấp thông tin và tài liệu (ii) điều tra và xử lý 

các vụ việc cạnh tranh; (iii) thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trước khi có quyết định 

miễn trừ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; (iv) cung cấp thông tin, khuyến khích, 

xúi giục, ép buộc hoặc sắp xếp để các doanh nghiệp thực hiện các hành vi hạn chế 

cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh.         

Theo Nghị định 75, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục, chẳng hạn 

như công khai đính chính, tái cấu trúc doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường 

hoặc vị thế độc quyền hoặc loại bỏ các điều khoản vi phạm khỏi thỏa thuận hoặc hợp 

đồng. Một số quy định chính về xử phạt hành chính tại Nghị định 75 bao gồm: 

• Mức phạt tối đa đối với các vi phạm liên quan đến thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và 

lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền thị trường là 10% tổng doanh thu của công ty 

vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính ngay trước năm có hành vi vi 

Trong bản tin cập nhật lần này, chúng tôi xin gửi đến khách hàng nội dung cập nhật pháp lý về vấn đề sau:  

 

• Thông qua Nghị định 75: Bước tiến mới để củng cố Luật Cạnh Tranh 2018?. 
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phạm, nhưng sẽ thấp hơn mức phạt thấp nhất áp dụng đối với các hành vi vi phạm 

tương ứng trong Bộ luật hình sự. 

• Mức phạt tối đa đối với các vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 5% tổng doanh 

thu của công ty vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính ngay trước năm 

có hành vi vi phạm. 

• Mức phạt tối đa đối với các vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỷ 

đồng (khoảng 86.000 USD). 

• Nếu tổng doanh thu của công ty vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính 

ngay trước năm mà các vi phạm được thực hiện ở các mục (a) và (b) ở trên là 0, 

mức phạt sẽ được áp dụng trong khoảng 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng (khoảng 

4.300 đô la Mỹ đến 8.600 đô la Mỹ). 

Cuối cùng và quan trọng, Nghị định 75 dường như ám chỉ rằng những quy tắc cạnh tranh 

của Việt Nam có thể được áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài nếu 

các hoạt động đó xâm hại đến cạnh tranh trên thị trường tại Việt Nam.  

Nghị định 75 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019. 

  
  

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến 

cho bạn.  

Trân trọng.  
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 VỀ CHÚNG TÔI, 

Apolat Legal là một công ty luật chuyên 

nghiệp có văn phòng được đặt tại thành 

phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Các 

luật sư của công ty có chuyên môn trong 

hầu hết các lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam 

gồm: Doanh nghiệp và Đầu tu; Lao động 

và Việc làm; Sở hữu trí tuệ; Giải quyết 

tranh chấp; Bất động sản và Xây dựng; 

Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên 

thiên nhiên và Môi trường; Vận tải; Công 

ngiệp và Thương mại; Giáo dục và Đào 

tạo; Tài chính và Ngân hàng; Nông nghiệp; 

Dịch thuật văn bản pháp lý; Đào tạo pháp 

luật. 

Uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng tôi 

được phản ánh thông qua chính khách 

hàng của mình. Chúng tôi đang phục vụ 

gần 1.000 khách hàng là các công ty trong 

nước và đến từ nhiều quốc gia khác. 

Chúng tôi cũng vinh dự được công nhận 

bởi và /hoặc được đăng tải các bài viết của 

mình trên trang của các tổ chức và các tờ 

báo trong nước và hàng đầu thế giới như: 

Hiệp hội Luật châu Á-Thái Bình Dương 

(LawAsia, 1966), The Legal500, IP Link, IP 

Coster, Lexology, Tổng kết thương mại 

toàn cầu (GTR), Thời báo Sài Gòn,v.v. 
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Tuyên bố miễn trách: Toàn bộ tài liệu được chuẩn bị chỉ 

nhằm đưa ra thông tin khái quát. Thông tin trong bản tin 

cập nhật này không dùng cho mục đích, và không được 

xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Vui lòng không thực hiện 

hoặc ngừng thực hiện bất kỳ công việc nào trên cơ sở 

các thông tin được cung cấp trong bản tin này, mà chưa 

tham vấn các luật sư của chúng tôi về tình trạng pháp lý 

và tình hình thực tế của bạn. Apolat Legal không chịu 

trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho bất kỳ 

ai thực hiện hoặc ngừng thực hiện công việc của mình 

trên cơ sở các thông tin đưa ra trong bản tin này. Với bất 

kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng tham khảo chuyên gia tư 

vấn thích hợp.   
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