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Ngày 18/09/2019, Viện Nghiên cứu kinh tế và quản lý chính sách Trung ương đã tổ chức Hội 

thảo "Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Những tác động bất lợi và kiến nghị". Mục tiêu 

của Hội thảo là tạo ra một diễn đàn để các bên liên quan cùng chia sẻ quan điểm về những 

vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật (như quy định về khung giờ làm thêm, lương 

lũy tiến theo giờ, hợp đồng lao động, thời gian làm việc tiêu chuẩn, kỷ luật lao động,…) và 

tác động của các quy định đó tới người lao động, doanh nghiệp và nền kinh tế; để từ đó đưa 

ra các đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi phù hợp. 

Với tư cách chuyên gia đánh giá tác động chính sách cho Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa 

đổi), Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã đóng góp ý kiến về định hướng và giải pháp cho 02 

chính sách lớn: Làm thêm giờ và Quyền của người lao động trong việc đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động. Luật sư Nguyễn Hưng Quang cho rằng quy định về 02 chính sách 

trong Dự thảo Luật chưa thực sự phù hợp, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các khía cạnh về  

kinh tế và khía cạnh về xã hội. Liên quan đến kỹ thuật soạn thảo, Luật sư Quang cho rằng 

một số quy định còn có cấu trúc chưa thực sự thống nhất và khó áp dụng vào thực tế.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Doanh nghiệp  
Quy định mới về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  
 

Tên văn bản: Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định 
xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  

(Thông tư 62) 

Ngày có hiệu lực: 21/10/2019 

 

• Một số nội dung chính 

Với mục đích hoàn thiện và cụ thể hóa các quy định về thủ tục hải quan, đặc biệt là hỗ trợ việc 
xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo 
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP), Bộ Tài chính 
đã ban hành Thông tư 62 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC về xác 
định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư 38). Một số nội dung chính cần lưu ý 
của văn bản như sau: 

Thứ nhất, Thông tư 62 đưa ra những hướng dẫn cụ thể hơn đối với trường hợp có sự khác biệt 
giữa mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chứng từ) và mã số HS trên tờ khai 
hải quan nhập khẩu (TKHQ)1. Theo đó, thay vì quy định khái quát như tại Thông tư 38, Thông tư 
62 chỉ rõ ra căn cứ và phương pháp giải quyết của cơ quan Hải quan (CQHQ) trong những trường 
hợp này như sau:  

- Trường hợp 1: Nếu mô tả hàng hóa trên chứng từ và TKHQ tương thích với nhau; và CQHQ có 
cơ sở để xác định rằng hàng hóa theo mã số HS trên TKHQ đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy 
định, thì CQHQ sẽ chấp nhận chứng từ. 

- Trường hợp 2: Nếu mô tả hàng hóa trên chứng từ và TKHQ không tương thích với nhau; và 
CQHQ có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu không phải hàng hóa trên chứng từ thì CQHQ sẽ 
từ chối chứng từ và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định. 

- Trường hợp 3: Nếu mô tả hàng hóa trên chứng từ và TKHQ tương thích với nhau; nhưng CQHQ 
không có cơ sở để xác định hàng hóa theo mã số HS TKHQ đáp ứng một trong các tiêu chí xuất 
xứ quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về 
xuất xứ hàng hóa và các văn bản hướng dẫn có liên quan2, thì CQHQ sẽ thực hiện các thủ tục 
xác minh theo quy định. 

 Tin tiêu điểm 



Thứ hai, Thông tư 62 bổ sung quy định xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để áp 
dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP3, cụ thể: 

- Yêu cầu tối thiểu đối với chứng từ:  

(i) Có đủ một số thông tin tối thiểu để xác định người xuất khẩu hoặc người sản xuất và 
mô tả về hàng hoá4; 

(ii) Được cấp ở dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử; 

(iii) Phải dịch ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh và chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch 
trong trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không sử dụng tiếng Anh. 

- Thời điểm nộp chứng từ để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt:  

(i) Thông thường là thời điểm làm thủ tục hải quan. Tại thời điểm này, người khai hải quan 
sẽ phải nộp cho CQHQ: (i) 01 bản chính chứng từ do người xuất khẩu hoặc người sản 
xuất phát hành (chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa); hoặc (ii) 01 bản chính 
chứng từ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu thành viên. 

(ii) Trường hợp chưa đáp ứng được các giấy tờ trên, để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc 
biệt, người khai hải quan có trách nhiệm khai rõ xuất xứ hàng hóa và khai chậm nộp 
chứng từ trên tờ khai hải quan nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan; khai bổ 
sung và nộp 01 bản chính chứng từ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đăng ký TKHQ. 

 

• Một số tác động dự kiến: 

Đối với quy định về phương pháp giải quyết trong trường hợp có sự khác biệt về mã số HS, Thông 
tư 62 đã đưa ra những cơ sở pháp lý cụ thể, giúp cho CQHQ và người khai hải quan có thể thực 
hiện thủ tục hải quan một cách rõ ràng và minh bạch hơn. Những quy định này cũng là cơ sở để 
CQHQ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, khắc phục vướng mắc cho các 
doanh nghiệp.  

Đối với việc bổ sung quy định xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để được áp dụng 
thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP, có thể thấy rằng đây là nội dung nổi bật, mang 
tính cập nhật, nội luật hóa các cam kết trong Hiệp định CPTPP về quy tắc xuất xứ, hoạt động kiểm 
tra, xác định xuất xứ hàng hóa của cơ quan Hải quan. Kể từ khi Hiệp định CPTPP chính thức có 
hiệu lực đối với Việt Nam, Bộ Công thương và Tổng cục Hải quan đã nỗ lực nội luật hóa các quy 
định, cam kết của Việt Nam trong Hiệp định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn, giải đáp để các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt, chuẩn bị và thực hiện, tận dụng được tối 
đa lợi ích của Hiệp định CPTPP. Trước Thông tư 62, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 
03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP; tiếp đó, Tổng cục Hải 
quan đã ra Công văn số 4993/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc khai báo và tiếp nhận, kiểm tra tính 
hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP. Những 
hướng dẫn cụ thể về lợi ích của Hiệp định CPTPP như trong Thông tư 62 nói riêng và trong hệ 
thống văn bản hải quan nói chung sẽ giúp các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi hơn trong việc 
tìm hiểu thực hiện thủ tục hải quan, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể chủ động khai thác 
những cơ hội, lợi ích từ Hiệp định CPTPP để xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư sản xuất phù 
hợp. 

 

 



• Một số khuyến nghị: 

Để tận dụng được tối đa lợi ích của Hiệp định CPTPP mang lại, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh 
tìm hiểu, nắm vững các quy định về quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan của Hiệp định CPTPP cũng 
như Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP. Từ 
đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về những yêu cầu mới của Hiệp định CPTPP so với các FTA 
trước đây, để có thể chuẩn bị và thực hiện các thủ tục hải quan một cách phù hợp. 

Những doanh nghiệp có hàng hóa thuộc diện được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định 
CPTPP cần lưu ý các điều kiện về yêu cầu tối thiểu đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(nội dung, hình thức, ngôn ngữ); thời điểm phải nộp chứng từ, các trường hợp từ chối, ... để thực 
hiện thủ tục một cách hiệu quả. 

 

  



 
Bảo hiểm 
Giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm của Hội đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao 
 

Tên văn bản: Công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến vướng 
mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành (Công văn 212) 

 

• Một số nội dung chính 

Ngày 13/09/2019, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 212 thông báo kết quả giải 
đáp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (HĐTP) đối với một số vướng mắc trong 
quá trình giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, dân sự và kinh doanh, thương mại. Trong đó, 
đáng chú ý là một số nội dung giải đáp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như sau: 

Thứ nhất, hướng dẫn cách giải quyết trong trường hợp bên mua bảo hiểm (BMBH) cố ý cung cấp 
thông tin không trung thực để giao kết hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) và hưởng chế độ bảo hiểm. 
Cụ thể, theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010 (Luật KDBH), 
trường hợp này có thể dẫn tới 01 trong 02 hệ quả pháp lý bao gồm: (i) HĐBH vô hiệu5 do có hành 
vi lừa dối khi giao kết HĐBH; hoặc (ii) doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) có quyền đơn phương đình 
chỉ thực hiện HĐBH do BMBH cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết HĐBH để được 
trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường6. Việc tồn tại 02 hệ quả pháp lý này dẫn đến những vướng 
mắc về việc áp dụng phương thức xử lý thống nhất cho trường hợp trên.  

Giải đáp vướng mắc này, HĐTP trước hết ghi nhận tính chính xác của 02 hệ quả pháp lý nói trên. 
Về cách thức giải quyết, HĐTP có nhận định và hướng dẫn như sau: Trong trường hợp DNBH lựa 
chọn cách thức đơn phương chấm dứt HĐBH thì Tòa án sẽ căn cứ tài liệu, chứng cứ và quá trình 
tranh tụng (trong đó chú ý đến thỏa thuận của các bên tại HĐBH) để xác định rằng nếu DNBH 
đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng đúng pháp luật thì Tòa án sẽ tuyên đình chỉ thực hiện 
HĐBH7 mà không tuyên HĐBH vô hiệu.   

Thứ hai, hướng dẫn áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với các vụ án tranh chấp HĐBH. Hiện nay, các 
bên đang gặp vướng mắc về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp HĐBH từ ngày 
01/01/2017 (thời điểm Bộ luật Dân sự 2015 - BLDS có hiệu lực) khi có sự khác biệt trong quy 
định tại các văn bản khác nhau về vấn đề này. Cụ thể, BLDS (luật chung) quy định thời hiệu khởi 
kiện là 03 năm “kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình bị xâm phạm”. Trong khi đó, Luật KDBH (luật chuyên ngành) ấn định thời hiệu khởi kiện 
là 03 năm “kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp”. Có thể thấy rằng mặc dù thời hiệu khởi kiện 
cùng là 03 năm nhưng mốc thời gian tính thời hiệu khác nhau dẫn đến một số khó khăn trong việc 
áp dụng pháp luật.  

Giải đáp vấn đề này, HĐTP kết luận khi tính thời hiệu khởi kiện của một vụ tranh chấp thì Tòa án 
phải ưu tiên áp dụng quy định pháp luật chuyên ngành, trong trường hợp này, chính là quy định 
tại Luật KDBH8. Bên cạnh đó, HĐTP cũng nhận định rằng thời hiệu khởi kiện của tranh chấp HĐBH 
liên quan đến lĩnh vực hàng hải sẽ được áp dụng theo quy định về thời hiệu khởi kiện quy định 



trong pháp luật về hàng hải. Cụ thể, đối với tranh chấp từ 01/07/2017 (thời điểm có hiệu lực của 
Bộ luật Hàng hải 2015), thời hiệu khởi kiện là 02 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp9. Cũng cần 
lưu ý rằng, cách xử lý này cũng được áp dụng đối với các loại thời hiệu yêu cầu khác. 

  

• Một số bình luận và khuyến nghị  

Liên quan đến cách xử lý của Tòa án trong trường hợp BMBH cố ý cung cấp thông tin không trung 
thực để giao kết HĐBH và hưởng chế độ bảo hiểm, có thể thấy trong Công văn này, HĐTP đều ghi 
nhận tính chính xác của cả 02 hệ quả pháp lý nói trên, từ đó DNBH có thể tuỳ nghi lựa chọn 
phương án giải quyết cho trường hợp của mình. Lưu ý rằng, việc yêu cầu tuyên HĐBH vô hiệu và 
đơn phương đình chỉ HĐBH sẽ dẫn đến những thủ tục, điều kiện và hệ quả pháp lý khác nhau.  

Đối với trường hợp DNBH đã đơn phương đình chỉ thực hiện HĐBH, cần lưu ý rằng Tòa án sẽ căn 
cứ vào tài liệu, chứng cứ, quá trình tranh tụng, đặc biệt là thỏa thuận của các bên tại HĐBH để 
quyết định công nhận hành vi pháp lý này hay không. Do đó, các bên cần lưu ý thỏa thuận và quy 
định điều khoản về hậu quả pháp lý khi một bên vi phạm nghĩa vụ và xử lý tranh chấp một cách 
rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng 
của mình, đặc biệt là khi có tranh chấp. 

Liên quan đến cách áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với các vụ án tranh chấp HĐBH, hướng giải 
quyết của HĐTP hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc áp dụng BLDS10. Thông thường đối với tranh 
chấp HĐBH, việc xác định thời hiệu khởi kiện sẽ được áp dụng theo Luật KDBH. Tuy nhiên, thời 
hiệu khởi kiện đối với một số loại HĐBH cụ thể, có thể được điều chỉnh và được ưu tiên áp dụng 
theo pháp luật chuyên ngành khác (ví dụ như đối với thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp HĐBH 
hàng hải được quy định tại pháp luật về hàng hải). Do đó, các bên cần rà soát kỹ quy định của 
pháp luật chung cũng như pháp luật chuyên ngành liên quan để có hướng áp dụng phù hợp với 
quy định của pháp luật. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong  

lĩnh vực cạnh tranh 

Trần Thị Mỹ Hiệp – Lê Hải Linh 

 
Kể từ ngày Luật Cạnh tranh 2018 (LCT) chính thức có hiệu lực (01/07/2019) cho đến nay, vẫn 
chưa có văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của LCT nói chung và vấn đề xử lý vi phạm 
pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh nói riêng. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của nền kinh 
tế thì các hành vi phản cạnh tranh trên thị trường cũng ngày càng gia tăng về số lượng, đa dạng 
về quy mô và tính chất11. Nhằm giải quyết kịp thời vấn đề này, đồng thời tạo ra môi trường cạnh 
tranh lành mạnh và đảm bảo thực thi LCT một cách hiệu quả, Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định 
về xử lphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh (Nghị định 75) đã được ban hành vào 
ngày 26/09/2019. Trong Bản tin pháp luật số 10/2019 này, Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng 
sự sẽ đưa ra một số bình luận để Quý vị có cái nhìn tổng quan về những tác động của Nghị định 
này. 

 

Các hình thức xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực cạnh tranh 

Kế thừa quy định của Nghị định 71 liên quan 
đến các hình thức xử phạt, Nghị định 75 đưa 
ra 02 hình thức xử phạt chính là (i) cảnh cáo 
và (ii) phạt tiền đối với các hành vi vi phạm12. 
Ngoài ra các doanh nghiệp còn có thể phải 
chịu các hình thức xử phạt bổ sung và biện 
pháp khắc phục hậu quả theo quy định tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm13. Việc quy 
định 02 hình thức xử phạt chính này được xem 
là phù hợp với quy định của LCT và Luật Xử lý 
vi phạm hành chính 2012.  

Trước hết, hình thức xử phạt cảnh cáo được áp 
dụng với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu 
không đúng thời hạn theo yêu cầu của Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia, Cơ quan điều tra vụ việc 

cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế 
cạnh tranh của bên bị điều tra và những người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan14. Nếu trước 
đây Nghị định 71 xử phạt cảnh cáo đối với 02 
hành vi vi phạm bao gồm: (i) vi phạm quy định 
về cung cấp thông tin, tài liệu và (ii) vi phạm 
các quy định khác liên quan đến quá trình điều 
tra và xử lý vụ việc cạnh tranh, thì hiện nay 
Nghị định 75 đã thu hẹp phạm vi áp dụng xử 
phạt cảnh cáo lại, chỉ áp dụng duy nhất với 
trường hợp liên quan đến cung cấp thông tin, 
tài liệu; trường hợp còn lại sẽ áp dụng hình 
thức phạt tiền. Sự cơ cấu lại quy định phạt 
cảnh cáo này cho thấy tính răn đe cao hơn của 
Nghị định 75. Việc áp dụng hình thức cảnh cáo 
trong trường hợp này cũng là điều kiện cần để 

Trang Bình luận  



Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (hoặc Hội 
đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh) có thể 
áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung15. Tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức cá 
nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh có thể 
bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt 
bổ sung16 như: tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề; tịch thu khoản lợi nhuận 
thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm,…  

Đối với hình thức phạt tiền, Nghị định 75 có 
xu hướng kế thừa mức phạt tiền tối đa đối với 
các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của 
Nghị định 71, đồng thời có sự điều chỉnh để 
phù hợp với các quy định của LCT cũng như 
Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 
(BLHS). Cụ thể17: 

(i) Đối với hành vi thỏa thuận hạn chế 
cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh 
thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền: 
mức phạt tiền là 10% tổng doanh thu 
đối với từng doanh nghiệp là bên tham 
gia thỏa thuận, nhưng thấp hơn mức 
phạt tiền thấp nhất quy định tại Điều 
127 của BLHS; 

(ii) Đối với hành vi vi phạm quy định về 
tập trung kinh tế: mức phạt tiền tối đa 
là 05% tổng doanh thu; 

(iii) Đối với hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh: mức phạt tiền tối đa là 
2.000.000.000 đồng; 

(iv) Đối với các hành vi khác vi phạm quy 
định của LCT: mức phạt tiền tối đa là 
200.000.000 đồng. 

Trường hợp tổng doanh thu doanh nghiệp có 
hành vi vi phạm quy định tại các mục (i) và 
mục (ii) như trên được xác định là bằng 0 
(không) thì áp dụng mức phạt tiền từ 
100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng18. 
Quy định này được đánh giá là có tính nghiêm 
khắc hơn so với hình thức xử phạt trong bản 
Dự thảo Nghị định 75. Theo đó, ban đầu Dự 
thảo quy định rằng sẽ phạt cảnh cáo với các 
trường hợp không áp dụng hình thức phạt tiền 
(khi doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm 

có tổng doanh thu bằng 0 hoặc không xác định 
được tổng doanh thu). Tuy nhiên, có thể thấy 
rằng, rất nhiều trường hợp tổng doanh thu của 
doanh nghiệp bằng 0 nhưng doanh nghiệp vẫn 
thu lợi bất chính từ hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh thì mức phạt cảnh cáo sẽ không đủ 
sức răn đe đối với doanh nghiệp, gây ảnh 
hưởng đến nền kinh tế, thậm chí dẫn đến tiêu 
cực trong việc xử lý các hành vi vi phạm LCT. 

 

Căn cứ xác định mức phạt tiền 

Nhằm giúp cơ quan có thẩm quyền xử phạt 
hành chính có thể xác định rõ những hành vi 
nào bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh, 
Nghị định 75 liệt kê từng hành vi vi phạm cụ 
thể19 và căn cứ xác định mức tiền phạt.  

Đối với việc xác định tỷ lệ mức phạt, trước đây 
Nghị định 71 quy định về việc trao quyền hạn 
xác định tỷ lệ mức phạt tiền cho cơ quan xử 
lý, dựa trên các yếu tố như mức độ nghiêm 
trọng, mức độ gây thiệt hại hoặc khả năng gây 
thiệt hại của hành vi vi phạm; thời gian, phạm 
vi thực hiện; khoản lợi nhuận thu được từ việc 
thực hiện hành vi đó; và các yếu tố cần thiết 
khác20. Hiện nay, Nghị định 75 đã loại bỏ quy 
định này.  

 

Thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm  

Tùy vào hình thức xử phạt và hành vi vi phạm, 
Nghị định 75 quy định cơ quan, tổ chức và cá 
nhân có thẩm quyền xử phạt đối với các hình 
vi vi phạm, bao gồm: (i) Chủ tịch Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính về tập trung kinh tế và cạnh 
tranh không lành mạnh21; (ii) Hội đồng xử lý 
vụ việc hạn chế cạnh tranh có thẩm quyền xử 
phạt hành vi vi phạm hành chính về thỏa 
thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí 
thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc 
quyền; (iii) Thanh tra viên, Chánh thanh tra 
Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia được quyền xử phạt về hành vi vi 
phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.  



So với quy định của Nghị định 71, thẩm quyền 
xử phạt các hành vi vi phạm tại Nghị định 75 
được quy định chi tiết, cụ thể hơn. Theo Nghị 
định 71, cả Hội đồng cạnh tranh và Hội đồng 
xử lý vụ việc cạnh tranh đều có thẩm quyền 
hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hành 
vi hạn chế cạnh tranh22 và không có sự phân 
chia rõ ràng về thẩm quyền xử phạt. 

Tổng kết lại, Nghị định 75 sẽ có hiệu lực thi 
hành vào ngày 01/12/2019, các doanh nghiệp 
cần cập nhật các quy định mới của Nghị định 
này về các hành vi bị coi là vi phạm trong lĩnh 
vực cạnh tranh nhằm tránh các rủi ro pháp lý, 
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

 

 

  

Lưu ý: Tất cả các phân tích và nhận định trong bài viết chỉ mang tính tham khảo nên không 
được coi là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể. Do vậy, để có 
được ý kiến tư vấn cho các trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với 
chúng tôi. 
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Danh mục văn bản mới ban hành 
 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  
Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL quy định về quy trình 
giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa 

03/09/2019 15/11/2019 

2.  
Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước 

05/09/2019 01/01/2020 

3.  

Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 
38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành 

05/09/2019 21/10/2019 

4.  Thông tư 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi mốt số điều của 
các Thông tư quy định vận tải đường thủy nội địa 

06/09/2019 01/11/2019 

5.  Quyết định 293/QĐ-CA năm 2019 về công bố án lệ do 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành  

09/09/2019 09/09/2019 

6.  

Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo 
vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt 
Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn ban hành 

20/09/2019 

 

05/11/2019 

7.  
Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh 

26/09/2019 

 

01/12/2019 
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1 Thông tư 62, Điều 1, khoản 2 
2 Bao gồm: tiêu chí xuất xứ thuần túy (WO); hàm lượng giá trị khu vực (RVC); chuyển đổi mã số ở cấp chương 
(CC), chuyển đổi mã số ở cấp nhóm (CTH), chuyển đổi mã số ở cấp phân nhóm (CTSH); hàng hóa được sản xuất 
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12 Nghị định 75, Điều 3, khoản 1 
13 Nghị định 75, Điều 3, khoản 2 
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