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        Viet Nam Competition Commission (or
National Competition Commission),
mentioned for the first time in the
Competition Law No. 23/2018/QH14 issued
on June 12, 2018 (Competition Law 2018),
is an agency under the Ministry of Industry
and Trade with duties and powers
including: To advise and assist the Minister
of Industry and Trade in performing the
function of state management of
competition; initiate competition legal
proceedings; control economic
concentration; decide on an exemption from
a prohibited competition restriction
agreement; settlement of complaints about
decisions on handling of competition cases
and other duties in accordance with the
provisions of the Competition Law 2018 and
other relevant laws.

Viet Nam Competition
Commission officially comes
into operation from April
2023
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    After nearly 05 years since the
Competition Law 2018 was promulgated and
nearly 04 years since the effective date of
this Law, on February 10, 2023, the
Government issued Decree 03/2023/ND-CP
regulating the functions, duties, powers and
organizational structure of the National
Competition Commission (Decree 03/2023). 

Decree 03/2023 will come into force from
April 1, 2023. During the time when the
National Competition Commission has not
been established, the duties of the National
Competition Commission in accordance
with the provisions of the Competition Law
2018 are handled by the Viet Nam
Competition and Consumer Protection
Authority 



consolidation of VCCA, the Viet Nam
Competition Council and the Office of the
Vietnam Competition Council. Accordingly,
from April 1, 2023, Decree No.
07/2015/ND-CP dated January 16, 2015 of
the Government stipulating the functions,
duties, powers and organizational structure
of the Viet Nam Competition Council and
Decision No. 24/2015/QD-TTg dated June
30, 2015 of the Prime Minister
promulgating the Regulation on
organization and operation of the Viet Nam
Competition Council will expire.
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Authority (VCCA) and the Viet Nam
Competition Council.
   In Decree 03/2023, the National
Competition Commission is called in English
Viet Nam Competition Commission,
abbreviated as VCC, has legal status, seal
with the national emblem, can open an
account at the State Treasury and operating
on the state budget. VCC has a maximum of
15 members, including the Chairman, one or
several Vice Chairmen and other members.
The Chairman is the head and is responsible
before the law for the organization and
operation of VCC.

        Regarding the functions of competition
legal proceedings, control of economic
concentration, decision on exemption from
prohibited competition restriction
agreements, settlement of complaints against
decisions on handling of competition cases
in accordance with the law, VCC has an
assisting bodies including: Competition
investigation agency (may be set up as a
division having legal status, its own seal and
can open an account at the State Treasury in
accordance with the law); Secretariats of
Councils handling competition cases;
Competition Supervisory Board.
  Regarding the functions of state
management of competition, protection of
consumers' interests and management of
multi-level marketing activities, the Ministry
of Industry and Trade will provide
regulations for a number of units under
VCC.
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Organizational structure of VCCDuties and powers of VCC
        Regarding the duties and powers of the
VCC, in addition to the details of the duties
and powers provided in Chapter VII of the
Competition Law 2018, Decree 03/2023
stipulates more responsibilities for handling
or recommending to the competent
authorities to handle violations of regulations
related to acts of deterring competition in the
market performed by state agencies and other
prohibited acts related to competition
performed by organizations and individuals;
performing the duties of state management of
competition, protection of consumers'
interests, and management of multi-level
marketing activities in accordance with law.
       As such, VCC will replace VCCA as the
agency that performs state management
duties on competition and consumer
protection under the Competition Law 2018
and the Law on Consumer Protection dated
November 17, 2010. VCC is the
consolidation 
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Some changes when VCC comes into
operation
     After VCC comes into operation from
April 2023, it is expected that the application
for notification of economic concentration
will be submitted as a whole at the office of
VCC, enterprises are no longer required to
separately submit the application form for
notification of economic concentration at the
office of the Ministry of Industry and Trade.
The Ministry of Industry and Trade is
currently considering a transfer process for
VCC to the handle economic concentration
notification application dossiers that have the
notification application form submitted to the
Ministry of Industry and Trade according to
the current submitting practice.
      In addition, the specialized inspection
function in the area of economic
concentration control of the Viet Nam
Competition Commission is expected to be
organized to put into practice, which VCCA
mostly has not been able to implement during
its time in charge of this area. As such,
enterprises implementing economic
concentration should pay more attention to
compliance with notification regulations, as
well as comply with conditions required by
VCCA, in case of conditional clearance./.
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Đọc tiếp

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
chính thức đi vào hoạt động
từ thàng 04 năm 2023  

28/02/2023
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         Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được đề
cập lần đầu trong Luật Cạnh Tranh số
23/2018/QH14 ban hành ngày 12 tháng 6
năm 2018 (Luật Cạnh Tranh 2018), là cơ
quan thuộc Bộ Công Thương có nhiệm vụ,
quyền hạn gồm: Tham mưu giúp Bộ trưởng
Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về cạnh tranh; tiến hành tố
tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh
tế; quyết định việc miễn trừ đối với thỏa
thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết
khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh
tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định
của Luật Cạnh Tranh 2018 và quy định của
luật khác có liên quan.

Ủy Ban Cạnh Tranh Quốc Gia
chính thức đi vào hoạt động
từ tháng 4 năm 2023
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      Sau gần 05 năm kể từ ngày Luật Cạnh
Tranh năm 2018 được ban hành và gần 04
năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, ngày
10 tháng 02 năm 2023 vừa qua, Chính phủ
đã ban hành Nghị định 03/2023/NĐ-CP quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Ủy Ban Cạnh Tranh Quốc
Gia (Nghị định 03/2023). Nghị định 03/2023
sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm
2023. Trong suốt thời gian Ủy Ban Cạnh
Tranh Quốc Gia chưa được thành lập, các
nhiệm vụ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
theo quy định tại Luật Cạnh Tranh 2018 do
Cục

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
(VCCA) và Hội đồng Cạnh tranh đảm nhiệm.
Tại Nghị định 03/2023, Ủy ban Cạnh tranh
Quốc gia được quy định tên tiếng Anh là
Viet Nam Competition Commission, viết tắt
là VCC, có tư cách pháp nhân, con dấu hình
quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc
Nhà nước, hoạt động trên ngân sách nhà
nước. VCC có tối đa 15 thành viên, trong đó
có Chủ tịch, một hoặc một số Phó Chủ tịch
và các thành viên khác. Chủ tịch là người
đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tổ chức, hoạt động của VCC.



miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh
tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết
định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định
của pháp luật, VCC có bộ máy giúp việc
gồm: Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh
(được thành lập phòng, có tư cách pháp
nhân, có con dấu riêng và được mở tài
khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định
của pháp luật); Ban Thư ký các Hội đồng xử
lý vụ việc cạnh tranh; Ban Giám sát cạnh
tranh. 
        Đối với chức năng quản lý nhà nước về
cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo
phương thức đa cấp, Bộ Công Thương sẽ
quy định một số đơn vị trực thuộc VCC.
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Nhiệm vụ, quyền hạn của VCC

      Bên cạnh việc chi tiết các nhiệm vụ,
quyền hạn đã nêu rõ trong Chương VII Luật
Cạnh Tranh 2018, Nghị định 03/2023 quy
định thêm trách nhiệm xử lý hoặc kiến nghị
cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy
định liên quan đến hành vi gây cản trở cạnh
tranh trên thị trường của cơ quan nhà nước và
các hành vi bị nghiêm cấm khác có liên quan
đến cạnh tranh của tổ chức, cá nhân; thực
hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cạnh
tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản
lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa
cấp theo quy định của pháp luật.
      Như vậy, VCC sẽ thay thế VCCA trở
thành cơ quan thực hiện các nhiệm vụ quản
lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng theo Luật Cạnh Tranh
2018 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010. VCC hợp
nhất VCCA, Hội đồng cạnh tranh và Văn
phòng Hội đồng cạnh tranh. Theo đó, từ ngày
01 tháng 04 năm 2023, Nghị định số
07/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2015
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội
đồng Cạnh tranh và Quyết định số
24/2015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 06 năm 2015
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế
tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh
tranh sẽ hết hiệu lực. 

Một số thay đổi khi VCC đi vào
hoạt động
        Sau khi VCC đi vào hoạt động từ tháng
4 năm 2023, dự kiến toàn bộ hồ sơ thông báo
tập trung kinh tế sẽ được nộp tại văn phòng
của VCC thay vì bắt buộc doanh nghiệp phải
nộp riêng đơn Thông báo việc tập trung kinh
tế tại văn phòng của Bộ Công Thương. Hiện
nay Bộ Công Thương đang xem xét đưa ra
quy trình chuyển giao cho VCC xử lý các hồ
sơ thông báo tập trung kinh tế có đơn thông
báo nộp lên Bộ Công Thương theo cách thức
hiện tại. Bên cạnh đó, chức năng thanh tra
chuyên ngành trong lĩnh vực kiểm soát tập
trung kinh tế của VCC dự kiến sẽ được tổ
chức thực hiện trên thực tế, điều mà VCCA
hầu như chưa thể thực hiện trong quá trình
đảm trách ở lĩnh vực này. Như vậy, các
doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế cần
lưu ý 
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Cơ cấu tổ chức của VCC

       Đối với chức năng tố tụng cạnh tranh,
kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc
miễn trừ
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lưu ý hơn về việc tuân thủ quy định thông
báo, cũng như thực hiện các điều kiện được
VCCA yêu cầu, trong trường hợp tập trung
kinh tế được thực hiện có điều kiện./.
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