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NỘI DUNG

1
Những trường hợp
phải thực hiện thông
báo tập trung kinh tế

2
Thành phần Hồ sơ
thông báo tập
trung kinh tế

3 Xác định thông tin
cần báo cáo 4

Rủi ro khi không tuân
thủ quy định về tập
trung kinh tế



NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN
THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

Thuộc một trong các hình thức giao dịch sau
(Điều 29 Luật Cạnh tranh 2018)

• Hợp nhất doanh nghiệp

• Sáp nhập doanh nghiệp

• Mua lại doanh nghiệp (đủ điều kiện kiểm soát, chi 

phối – khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP)

• Liên doanh

• Các hình thức khác

Đạt một trong các ngưỡng thông báo TTKT 
(Điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP)

• Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam

• Tổng doanh thu bán ra/doanh số mua vào trên 

thị trường Việt Nam

• Giá trị giao dịch (đối với giao dịch trong nước)

• Thị phần kết hợp

Doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (các bên trong giao dịch tập trung kinh tế) 

thực hiện việc thông báo tập trung kinh tế

KHI:

1



 Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp bị
mua lại; hoặc

 Giành quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trên 50% tài sản của doanh nghiệp bị mua lại trong
một hoặc tất cả các ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp bị mua lại; hoặc

 Có một trong các quyền sau đây đối với:

 Trực tiếp/gián tiếp bổ nhiệm/miễn nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên HĐQT, Chủ tịch
HĐTV và Giám đốc/Tổng giám đốc của doanh nghiệp bị mua lại; hoặc

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

 Quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị mua
lại (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)

ĐỊNH NGHĨA “KIỂM SOÁT, CHI PHỐI”
(Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP)



NGƯỠNG THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

TIÊU CHÍ

NGƯỠNG THÔNG BÁO

TỔ CHỨC TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÀNH KHÁC

Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam

trong năm tài chính liền kề trước đó

của doanh nghiệp/nhóm doanh nghiệp

liên kết

20% tổng tài sản của tất cả các tổ

chức tín dụng trên thị trường Việt

Nam

15.000 tỷ VNĐ

(khoảng 650 triệu USD)

3.000 tỷ VNĐ

(khoảng 130 

triệu USD)

Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số

mua vào trên thị trường Việt Nam

trong năm tài chính liền kề trước đó

của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh

nghiệp liên kết

20% tổng doanh thu bán ra/doanh

số mua vào của tất cả các tổ chức tín

dụng trên thị trường Việt Nam

3.000 tỷ VNĐ

(khoảng 130 triệu USD)

10.000 tỷ VNĐ

(khoảng 430 triệu USD)

3.000 tỷ VNĐ

(khoảng 130 

triệu USD)

Giá trị giao dịch

chỉ áp dụng với các giao dịch trong

nước

20% tổng vốn điều lệ của tất cả các

tổ chức tín dụng trên thị trường Việt

Nam trong năm tài chính liền kề

trước đó

3.000 tỷ VNĐ

(khoảng 130 triệu USD)

1.000 tỷ VNĐ 

(khoảng 43 triệu

USD)

Thị phần kết hợp trên thị trường liên

quan ở Việt Nam trong năm tài chính

liền kề trước đó của các doanh nghiệp

tham gia TTKT

20% 20% 20% 20%



Vậy, các tập đoàn thực hiện tái cơ cấu tổ chức dẫn đến hoạt động thực hiện các giao
dịch tập trung kinh tế nội bộ có phải làm thông báo tập trung kinh tế hay không?

Các trường hợp dễ bỏ qua thủ tục thông báo tập trung kinh tế:

Giao dịch tập trung kinh tế
trong nội bộ tập đoàn vì mục
đích tái cơ cấu tổ chức

Giao dịch thực hiện ngoài
lãnh thổ Việt Nam

Thay đổi nhà đầu tư doanh nghiệp Việt
Nam do giao dịch tập trung kinh tế thực

hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam

Không thay đổi nhà đầu tư của doanh
nghiệp Việt Nam nhưng thay đổi nhà

đầu tư của công ty mẹ ở nước ngoài do 
giao dịch tập trung kinh tế thực hiện

ngoài lãnh thổ Việt Nam

Trường hợp Grab và Uber:
Giao dịch giữa các công ty mẹ
ngoài lãnh thổ Việt Nam dẫn đến
thay đổi hoạt động tại thị trường
Việt Nam của các công ty con là
doanh nghiệp Việt Nam



THÀNH PHẦN HỒ SƠ 
THÔNG BÁO TẬP TRUNG 
KINH TẾ (Điều 34 Luật Cạnh
tranh 2018)

1 Thông báo việc Tập trung kinh tế Theo mẫu của VCCA

2
No ̣ i dung thỏa thua ̣n ta ̣p trung kinh tế / Hợp đồng, biên bản ghi nhớ việc ta ̣p trung kinh tế giữa các 
doanh nghiệp

Dự thảo

3 GCN đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) Bản sao hợp lệ

4

Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham gia TTKT:
• trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo TTKT; hoặc
• từ thời điểm thành lập đến thời điểm thông báo TTKT (đối với doanh nghiệp mới thành lập)

Có kiểm toán
Bản sao

5
Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị 
phụ thuộc khác của từng DN tham gia TTKT

6 Danh sách các loại hàng hóa, dịch vụ mà từng DN tham gia tập trung kinh tế đang kinh doanh

7
Thông tin về thị phần trong lĩnh vực dự định tập trung kinh tế của từng doanh nghiệp tham gia tập 
trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo TTKT

8 Phương án khắc phục khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh

9
Báo cáo đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế và các biện pháp tăng cường tác động 
tích cực

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ
(Điều 34 Luật Cạnh tranh 2018)

2



NỘI DUNG THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ
3

 Xác định các thông tin cần báo cáo:

Đối với các giao dịch toàn cầu, các tập đoàn đa quốc gia, đầu tư đa lĩnh vực:

 Báo cáo các doanh nghiệp nào trong các doanh nghiệp trên toàn cầu?

 Báo cáo về ngành nghề kinh doanh, hàng hóa và dịch vụ nào?

 Xác định thị trường liên quan và thị phần (Chương II Nghị định 35/2020/NĐ-CP):

 Thị trường sản phẩm liên quan:

• Khó phân tích yếu tố về giá đối với các thị trường giá thỏa thuận, thị trường nơi các
người chơi không được tiết lộ thông tin về giá của đối thủ

• Sử dụng các yếu tố quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 35/2020/NĐ-CP

 Thị trường địa lý liên quan



NGƯỠNG CHO PHÉP THỰC HIỆN 
GIAO DỊCH TẬP TRUNG KINH TẾ

TIÊU 
CHÍ

NGƯỠNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TTKT (ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH 35/2020/NĐ-CP)

1 Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dưới 20% thị trường liên quan; HOẶC LÀ

2
Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp trên thị trường liên quan từ 20% trở lên và tổng bình phương mức thị phần của
các doanh nghiệp sau khi tập trung nhỏ hơn 1.800; HOẶC LÀ

3
Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp từ 20% trở lên trên thị trường liên quan; tổng bình phương mức thị phần của
các doanh nghiệp sau khi tập trung là hơn 1.800; và biên độ tăng của tổng bình phương mức thị phần trước và sau khi
tập trung trên thị trường liên quan thấp hơn 100; HOẶC LÀ

4

Thị phần của
• các doanh nghiệp có mối quan hệ với nhau theo chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng một loại hàng hóa nhất định;

hoặc
• những 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.



RỦI RO KHI KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH 
VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ 

4

 Cơ quan có thẩm quyền điều tra: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

⤫ Hiện nay chưa được thành lập

⤫ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng: hiện không có chức năng điều tra và xử lý vi phạm quy định

về tập trung kinh tế

⤫ Mô hình Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tương đương tổng cục - hợp nhất 3 cơ quan là Cục Cạnh tranh và

Bảo vệ người tiêu dùng, Hội đồng cạnh tranh và Văn phòng Hội đồng cạnh tranh)

 Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

 Trường hợp quyết định điều tra: có khiếu nại hoặc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện hành vi có dấu

hiệu vi phạm

 Thời hiệu khiếu nại, điều tra: 03 năm kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện



XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ

(Khoản 4 Điều 113 Luật Cạnh tranh 2018, Mục 3 Chương II Nghị định 75/2019/NĐ-CP)

Hình thức xử phạt chính Hình thức xử phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả

Phạt tiền

(từ 0,5% đến 5% tổng doanh thu

trên thị trường liên quan trong

năm tài chính liền kề trước năm

thực hiện hành vi vi phạm

Thu hồi giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp hoặc
văn bản tương đương

- Buộc chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, doanh

nghiệp hợp nhất

- Buộc bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản

mà doanh nghiệp đã mua

- Buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các

điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh

nghiệp nhận sáp nhập, doanh nghiệp mua lại, doanh

nghiệp mới hình thành sau tập trung kinh tế
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