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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Cạnh tranh là hiện tương riêng có, mang tính tất yếu của nền kinh tế thị trường. Cạnh tranh 

lành mạnh và bình đẳng đóng vai trò trụ cột, đảm bảo sự vận hành năng động, hiệu quả của nền 

kinh thị trường. Bởi vậy, Luật cạnh tranh Việt Nam 2004 ra đời nhằm hình thành khung pháp lý để 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường được cạnh tranh một cách tự do, 

công bằng và lành mạnh.  

Từ thực tiễn của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, quyền lực (chi phối) thị trường nằm 

trong tay những doanh nghiệp thống lĩnh, độc quyền. Về mặt lý thuyết, cơ chế tự điều chỉnh của thị 

trường có khả năng làm cho vị thế thống lĩnh, độc quyền của doanh nghiệp suy yếu dần và cuối 

cùng bị triệt tiêu. Nhưng chính những hành vi lạm dụng của doanh nghiệp thống lĩnh thị trường 

dường như làm vô hiệu hóa cơ chế tự điều chỉnh của thị trường bằng việc tạo ra những rào cản mở 

rộng kinh doanh hay rào cản gia nhập thị trường của đối thủ cạnh tranh, khiến cho doanh nghiệp 

thống lĩnh né tránh được sức ép cạnh tranh từ các đối thủ có thể làm lung lay vị thế thống lĩnh của 

nó hoặc lạm dụng quyền lực mạnh trên thị trường của mình để bóc lột khách hàng, gây thiệt hại cho 

khách hàng  

Với những phân tích như trên, có thể thấy lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường là hành vi có 

thể gây ra những tác hại nghiêm trọng cho thị trường, nền kinh tế và người dùng. Mặc dù pháp 

luật cạnh tranh Việt Nam hiện hành đã quy định khá cụ thể và chi tiết về các hành vi lạm dụng vị 

trí thống lĩnh, vị trí độc quyền trên thị trường. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành Luật cạnh tranh 

thực tế việc áp dụng các quy định này đã nảy sinh khá nhiều điểm bất cập khiến cho việc xác định 

hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền trên thị trường còn rất khó khăn, phức tạp. Thực 

tế trên đã đưa lại nhiều quan điểm, ý kiến cho rằng Luật cạnh tranh của Việt Nam chưa thực sự đi 

vào cuộc sống, chưa phát huy được vai trò rất quan trọng của nó đối với hoạt động kinh tế. Điều 

này cho thấy việc nghiên cứu các quy định của pháp luật cạnh tranh, tìm hướng đi cho việc xây 

dựng một chính sách cạnh tranh hiệu quả, toàn diện là cần thiết. Trong đó, nghiên cứu nhằm hoàn 

thiện các quy định về chống lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường là một đỏi hỏi cấp thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của pháp luật về 

kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường; 

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát hành vi 

lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường; từ đó đề xuất các 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát 

hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về pháp luật kiểm soát hành vi lạm dụng 

mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật của các hệ thống 

pháp luật khác về vấn đề lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Nghiên cứu rút ra những bài học 

kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam. 
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- Phân tích, đánh giá thực trạng điều chỉnh pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng mang 

tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt Nam hiện nay. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng và tìm hiểu nguyên nhân cho việc thực thi chưa hiệu quả các 

quy định của luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay về chống lạm dụng mang tính trục lợi của doanh 

nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.  

- Từ thực tiễn của Việt Nam và một số bài học từ nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, đề 

xuất các giải pháp để hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm soát hành vi lạm 

dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hệ thống quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về cạnh tranh; 

- Các quy phạm pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của Việt Nam. 

- Thực tiễn áp dụng pháp luật về về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của 

Việt Nam. 

- Pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của EU và một số quốc 

gia khác; 

- Các báo cáo, tổng kết tình hình thực thi pháp luật về về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí 

thống lĩnh thị trường của Việt Nam. 

- Các quan điểm khoa học đã được các tác giả cá nhân và các tổ chức công bố trong các 

nghiên cứu về cạnh tranh nói chung và hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nói riêng cả 

trong và ngoài nước. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, tức là 

những hành vi được thực hiện bởi các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, có quyền lực thị trường, 

như vậy sẽ không bao gồm các hành vi lạm dụng của doanh nghiệp độc quyền như cách phân chia 

của Luật Cạnh tranh Việt Nam. Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, làm rõ các quy định liên 

quan đến hành vi lạm dụng mang tính trục lợi. Các quy định về hành vi lạm dụng nói chung, các 

quy định về các hành vi lạm dụng cụ thể khác sẽ được đề cập ở mức độ nhất định để góp phần làm 

nổi bật, sáng rõ vấn đề nghiên cứu chứ không nghiên cứu sâu. Đề tài sẽ không xem xét đến các 

hành vi hạn chế cạnh tranh khác mà không được thực hiện bởi những doanh nghiệp có vị trí thống 

lĩnh thị trường. 

4. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 4 chương với những nội dung chính 

như sau: 

Chương 1: Cơ sở khoa học của đề tài 

Chương 2: Thực trạng pháp luật vể kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh 

nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam. 

Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của Luật cạnh tranh về kiểm hành vi lạm 

dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỂ TÀI 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI LẠM DỤNG MANG TÍNH TRỤC LỢI 

CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG 

1.1.1. Thống lĩnh thị trƣờng và hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị 

trí thống lĩnh thị trƣờng 

1.1.1.1. Khái niệm thống lĩnh thị trường  

Như vậy, mặc dù có cách tiếp cận, quy định khác nhau nhưng các hệ thống pháp luật đều ghi 

nhận về bản chất, doanh nghiệp (hay nhóm doanh nghiệp) có vị trí thống lĩnh hay độc quyền thị 

trường là doanh nghiệp (nhóm doanh nghiệp) nắm giữ quyền lực thị trường. Quyền lực thị trường 

cho phép doanh nghiệp (nhóm doanh nghiệp) hành động độc lập, không phụ thuộc vào các quy luật 

của thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, hay người tiêu dùng, nghĩa là nó có khả năng chi 

phối, kiểm soát thị trường.  

1.1.1.2. Khái niệm hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường 

Phápluật các nước có cách tiếp cận khác nhau, tuy nhiên, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh 

thị trường đều được xác định là hành vi (i) được thực hiện bởi doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh 

(độc quyền) thị trường, (ii) có tính chất lợi dụng vị thế, sức mạnh thị trường mà doanh nghiệp đang 

nắm giữ, (iii) để gây ra những tác động hạn chế, bóp méo cạnh tranh nhằm duy trì, củng cố quyền 

lực thị trường của doanh nghiệp hoặc (và) tận thu lợi ích, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.  

1.1.1.3. Khái niệm hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị  trí thống lĩnh 

thị trường  

Hành vi lạm dụng mang tính trục lợi là hành vi đối xử không công bằng hoặc bất hợp lý đối 

với những bên bị phụ thuộc vào doanh nghiệp thống lĩnh trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch 

vụ trên thị trường liên quan. Hành vi của doanh nghiệp thống lĩnh có thể được coi là hành vi mang 

tính bóc lột khi hành vi này là không công bằng và bất hợp lý đối với những đối tượng phụ thuộc 

vào doanh nghiệp thống lĩnh. Những đối tượng này có thể là các khách hàng  hoặc các nhà cung 

cấp của doanh nghiệp thống lĩnh. 

1.1.2. Nhu cầu kiểm soát, ngăn ngừa hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp 

có vị trí thống lĩnh thị trƣờng 

Hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp thống lĩnh thị trường cũng có những 

tác hại như hành vi lạm dụng nói chung, bao gồm các tác động: 

- Thứ nhất, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường gây ra tác động hạn chế cạnh tranh.  

- Thứ hai, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường sẽ gây tổn thất về phúc lợi xã hội.  

- Thứ ba, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh có thể gây ra những tác động khác ảnh hưởng 

đến trật tự, sự ổn định của môi trường kinh doanh, kéo theo những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội 

như tình trạng bất bình đẳng trong kinh doanh, sự phát triển kỹ thuật công nghệ bị cản trở, suy 

giảm chất lượng đời sống, ảnh hưởng đến công bằng xã hội.  
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Tác động tiêu cực của hành vi lạm dụng mang tính trực lợi đặc biệt thể hiện rõ nét ở tác 

động gây tổn thất về phúc lợi xã hội và tác động tiêu cực đến trật tự, sự ổn định của môi trường 

kinh doanh.  

Do những tác hại trên, lạm dụng quyền lực thị trường phải được kiểm soát để bảo vệ cạnh 

tranh như một động lực phát triển của nền kinh tế, bảo vệ phúc lợi xã hội, bảo vệ người tiêu dùng.  

1.2. KIỂM SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG MANG TÍNH TRỤC LỢI CỦA DOANH NGHIỆP 

CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH TRƢỜNG THEO PHÁP LUẬT CẠNH TRANH 

1.2.1. Mục tiêu kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của pháp luật 

cạnh tranh 

Suy cho cùng, Luật cạnh tranh là công cụ để bảo vệ và đem lại lợi ích cho nền kinh tế, xã hội 

và người tiêu dùng, thông qua việc đảm bảo cạnh tranh trên thị trường bằng cách ngăn cản các 

hành vi hạn chế, cản trở, bóp méo cạnh tranh. 

Mục tiêu của luật cạnh tranh trong việc kiểm soát các hành vi của doanh nghiệp có vị trí 

thống lĩnh thị trường là ngăn chặn các doanh nghiệp này thực hiện các hành vi lạm dụng sức mạnh 

thị trường để hạn chế, loại bỏ cạnh tranh và do đó gây tổn thất cho phúc lợi xã hội, thiệt hại cho 

người tiêu dùng. Nói cách khác, việc áp dụng pháp luật chống lạm dụng vị trí độc quyền/thống lĩnh 

không nhằm xoá bỏ vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền của doanh nghiệp mà chỉ loại bỏ hành vi 

lạm dụng vị trí thống trị/độc quyền để trục lợi hoặc để bóp méo cạnh tranh 

1.2.2. Các nguyên tắc kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp  có vị 

trí thống lĩnh thị trƣờng 

Việc kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị 

trường phải tuân theo các nguyên tắc chung đối với việc kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh 

nghiệp thống lĩnh thị trường. Đó là các nguyên tắc: 

Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh  phải phù 

hợp với nguyên tắc kinh doanh; với phong tục, tập quán, chuẩn mực đạo đức kinh doanh; và quy 

luật vận động khách quan của nền kinh tế thị trường  

Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh phải là cơ 

sở pháp lý vững chắc để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các chủ thể kinh doanh 

và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng  

Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh phải đặt 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  

Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh phải đảm 

bảo sự độc lập của bộ máy thực thi và sự tương tác với các lĩnh vực pháp luật khác 

1.2.3. Nội dung cơ bản về kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có 

vị trí thống lĩnh thị trƣờng theo pháp luật cạnh tranh 

Xác định thị trường liên quan 

Xác định thị trường liên quan được xem là một bước quan trọng, mang tính quyết định đối 

với một vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Theo đó, thị trường liên quan bao gồm hai 

khía cạnh là thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Thị trường sản phẩm liên 
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quan bao gồm các sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ) có thể thay thế cho nhau từ góc độ của người 

tiêu dùng dựa trên sự tương tự về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả. Thị trường địa lý liên quan 

bao gồm các khu vực địa lý nơi có các doanh nghiệp tham gia vào việc cung ứng các sản phẩm có 

thể thay thế cho nhau, với các điều kiện cạnh tranh tương đối đồng nhất.  

Xác định vị trí thống lĩnh của một doanh nghiệp 

Nhằm xác định liệu một doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường liên quan hay 

không, cơ quan cạnh tranh các nước thường căn cứ trên nhiều yếu tố như: Thị phần (market share); 

Các rào cản gia nhập thị trường (barriers to entry); Số lượng và quy mô của các đối thủ cạnh tranh 

(number and size of competitors); Sức mạnh của người mua; Độ co giãn về cầu; Khả năng sinh lợi 

nhuận, mức chênh lệch giữa giá và chi phí v.v… 

Kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi 

Hành vi lạm dụng nói chung và hành vi lạm dụng mang tính trục lợi nói riêng trong pháp 

luật cạnh tranh các nước thường được kiểm soát theo hướng quy định cấm mặc nhiên. Nhiều hệ 

thống pháp luật đều chọn cách liệt kê các hành vi bị coi là lạm dụng. Do đó, theo các hệ thống pháp 

luật này, chỉ những hành vi do doanh nghiệp thống lĩnh thị trường thực hiện đáp ứng cấu thành 

pháp lý của hành vi lạm dụng được mô tả trong luật mới bị coi là hành vi lạm dụng và bị xử lý.  

Từ quy định của pháp luật các nước về hành vi lạm dụng có thể rút ra các dạng hành vi lạm 

dụng mang tính trục lợi như sau:  

Định giá quá mức (Excessive pricing):  

Bán kèm và bán hàng theo gói:  

Hạn chế sản lượng và sự phát triển khoa học kỹ thuật:  

Áp đặt điều khoản không công bằng với khách hàng:  

Chế tài xử lý 

Các hệ thống pháp luật đều quy định các hình thức chế tài áp dụng cho hành vi lạm dụng 

mang tính trục lợi nằm trong hệ thống các hình thức chế tài áp dụng chung cho các hành vi lạm 

dụng. Các chế tài xử lý theo luật cạnh tranh các nước đều có ba mục đích giống nhau, đó là chấm 

dứt hành vi vi phạm, ngăn chặn khả năng tái phạm, và tái lập cơ hội cho cạnh tranh trong thị trường 

bị ảnh hưởng. Theo đó, các nước thường quy định ba nhóm biện pháp chế tài, gồm (i) biện pháp 

hành vi như yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, buộc phải thực hiện một, một số hành vi nhất định, 

cấm không được thực hiện một, một số hành vi nhất định; (ii) biện pháp cấu trúc như buộc doanh 

nghiệp giải thể, chia tách, hoặc tịch thu một phần doanh nghiệp và (iii) biện pháp xử lý về tiền như 

phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ hành vi phạm pháp.  

1.3. KINH NGHIỆM ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG 

VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 

1.3.1. Kinh nghiệm của các nƣớc 

1.3.1.1. Kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu 

1.3.1.2. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 

1.3.1.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

1.3.2. Những bài học kinh nghiệm đƣợc khuyến nghị cho Việt Nam 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG MANG TÍNH 

TRỤC LỢI CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG THEO 

PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM 

2.1. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI 

LẠM DỤNG MANG TÍNH TRỤC LỢI CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH 

THỊ TRƢỜNG 

2.1.1. Xác định vị trí thống lĩnh thị trƣờng của doanh nghiệp 

2.1.1.1. Các căn cứ để xác định 

Về căn cứ thứ nhất là xác định thị trường liên quan 

 Thị trường sản phẩm liên quan theo định nghĩa tại khoản 1 điều 3 Luật cạnh tranh 2004 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”.  

Thị trường địa lý liên quan, theo định nghĩa tại Khoản 1, Điều 7 Luật cạnh tranh 2004, là (i) khu 

vực địa lý cụ thể trong đó có các hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau; (ii) với các điều kiện 

cạnh tranh tương tự; (iii) tồn tại những sự khác biệt về điều kiện cạnh tranh giữa khu vực đó với các 

khu vực lân cận. [13] 

Về căn cứ thứ hai là xác định sức mạnh thị trường của doanh nghiệp 

 Các căn cứ để xác định sức mạnh thị trường của doanh nghiệp là những yếu tố có khả năng 

đo lường được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đặt trong tương quan với năng lực của các đối 

thủ cạnh tranh trong giới hạn của một thị trường liên quan cụ thể.  

Thứ hai, về tiêu chí khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể, với những nội 

dung được đề cập ở trên, có thể thấy, các nội dung được Luật cạnh tranh cân nhắc xem xét 

dừng lại ở trạng thái tĩnh. Ngoài ra, thực tế thực thi Luật cạnh tranh của các quốc gia phát triển 

cho thấy, trong một số trường hợp, bản thân việc doanh nghiệp có thể thực hiện một hành vi 

lạm dụng nhất định đã cho thấy doanh nghiệp đó có sức mạnh thống lĩnh trên thị trường. Mục 2 

của Luật Chống độc quyền Sherman Act của Hoa Kỳ quy định, sức mạnh độc quyền được hiểu 

là “doanh nghiệp có khả năng (1) định giá cao hơn đáng kể so với mức giá cạnh tranh và (2) cố 

tình gây ra hành vi này trong khoảng thời gian nhất định nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh mới 

gia nhập hoặc mở rộng thị trường”. 

Tóm lại, các quy định về đánh giá vị trí thống lĩnh của doanh nghiệp trong Luật cạnh 

tranh còn khá cứng nhắc và trong một số trường hợp không phản ánh đúng tương quan cạnh 

tranh trên thị trường.  

2.1.1.2.  Xác định vị trí thống lĩnh thị trường của một nhóm doanh nghiệp 

 Đối với việc xác định vị trí thống lĩnh thị trường của một nhóm doanh nghiệp, Luật cạnh 

tranh Việt Nam chỉ căn cứ duy nhất vào tiêu chí thị phần. [13, Khoản 2, Điều 11] Theo đó, nhóm 
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doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động nhằm gây hạn chế 

cạnh tranh và thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan; 

b) Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan; 

c) Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan 

2.1.2. Xác định hành vi lạm dụng mang tính trục lợi bị cấm 

2.1.2.1. Nhận diện hành vi lạm dụng mang tính trục lợi 

 Luật cạnh tranh Việt Nam hiện hành không đưa ra khái niệm hành lạm dụng vị trí thống lĩnh 

thị trường mà chỉ liệt kê những hành vi bị coi là lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và bị cấm tại 

Điều 13. Theo đó, các hành vi bị coi là lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bao gồm: 

- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh; 

- Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây 

thiệt hại cho khách hàng; 

- Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ 

thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng; 

- Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng 

trong cạnh tranh; 

- Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ 

hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng 

của hợp đồng; 

- Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới. 

Có thể xác định trong những hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường được liệt kê tại điều 

13 Luật cạnh tranh 2004, những hành vi lạm dụng sau đây là hành vi lạm dụng mang tính trục lợi: 

- Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây 

thiệt hại cho khách hàng; 

- Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ 

thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng; 

- Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng 

trong cạnh tranh; 

- Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ 

hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng 

của hợp đồng. 
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2.1.2.2. Các hình thức cụ thể của hành vi lạm dụng mang tính trục lợi theo Luật Cạnh tranh 

2004 

 Hành vi Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại 

tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng 

Nhóm hành vi này gồm hai hành vi độc lập là Áp đặt giá bất hợp lý gây thiệt hại cho khách 

hàng và Ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng. 

 Hành vi Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự 

phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng 

Hành vi Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát 

triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng được quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật cạnh 

tranh 2004 và được quy định chi tiết tại Điều 28 Nghị định 116/2005. Thực chất đây là nhóm hành vi 

gồm 3 dạng hành vi cụ thể là (i) Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại cho 

khách hàng; (ii) Giới hạn thị trường gây thiệt hại cho khách hàng và (iii) Cản trở sự phát triển kỹ 

thuật, công nghệ làm thiệt hại cho khách hàng.  

 Hành vi Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất 

bình đẳng trong cạnh tranh 

Điều 29 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong 

điều kiện giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh là hành vi phân biệt đối xử đối 

với các doanh nghiệp về điều kiện mua, bán, giá cả, thời hạn thanh toán, số lượng trong những giao 

dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ tương tự về mặt giá trị hoặc tính chất hàng hoá, dịch vụ để đặt một 

hoặc một số doanh nghiệp vào vị trí cạnh tranh có lợi hơn so với doanh nghiệp khác.  

 Hành vi Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, 

dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến 

đối tượng của hợp đồng 

Hành vi Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ, 

hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của 

hợp đồng quy định tại Khoản 5 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 30 

Nghị định 116/2005 gồm hai dạng hành vi là Áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp 

đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ và Buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên 

quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng. 

2.2. THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG 

MANG TÍNH TRỤC LỢI CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ 

TRƢỜNG 

2.2.1. Thực trạng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng để hạn chế cạnh tranh trong nền kinh 

tế thị trƣờng ở Việt Nam hiện nay 

2.2.1.1. Nhận diện cấu trúc thị trường ở Việt Nam 

Cấu trúc thị trường của Việt Nam đã có sự thay đổi cơ bản với những biểu hiện sau đây: 

- Có sự thay đổi mạnh mẽ về thể chế cạnh tranh:  
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- Giảm dần các doanh nghiệp Nhà nước, kéo theo sự giảm dần các doanh nghiệp nắm giữ 

quyền lực thị trường và các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng mở rộng thị phần trong cấu trúc thị 

trường. Tuy nhiên, bức tranh cạnh tranh còn nhiều vấn đề đặt ra, thể hiện:  

Một là, nền kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế thị trường kém cạnh tranh.  

 Hai là, tình trạng cạnh tranh bất bình đẳng vẫn còn diễn ra khá phổ biến.  

Ba là, hành vi cạnh tranh không lành mạnh diễn ra phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp, gây thiệt hại cho doanh nghiệp có chủ trương cạnh tranh lành mạnh, người tiêu dùng 

và cộng đồng xã hội. 

Bốn là, việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực xã hội kém hiệu quả chưa theo tín hiệu thị 

trường, chưa tuân thủ quy luật cạnh tranh, đặc biệt là phân bổ vốn nhà nước, đã tác động xấu đến 

hiệu quả và năng suất của nền kinh tế. Mặc dù có cải thiện nhưng tốc độ tăng năng suất lao động 

bình quân khá thấp: 3,5%/năm 2006-2010, 4,35%/năm 2011-2015 và 5,31% năm 2016.  Khoảng 

cách với các nước ASEAN-6 còn khá xa (ví dụ: 14,3 lần so với Singapore; 5,7 lần so với 

Malaysia). 

2.2.1.2. Những thị trường mà Doanh nghiệp, nhóm Doanh nghiệp dễ có khả năng thực 

hiện hành vi lạm dụng 

 Theo Báo cáo đánh giá cạnh tranh của Cục Quản lý cạnh tranh [4], một số thị trường mà 

Doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp dễ có khả năng thực hiện hành vi lạm dụng, bao gồm các thị 

trường sau đây: 

 Thị trường nước giải khát: 

 Thị trường sữa bột: 

 Thị trường xăng dầu:  

2.2.2. Thực tiễn thi hành pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của 

doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trƣờng ở Việt Nam hiện nay 

2.2.2.1. Kết quả trong công tác xây dựng hệ thống văn bản pháp luật cạnh tranh và các điều 

kiện bảo đảm thi hành 

2.2.2.2 Kết quả thi hành các quy định của Luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng mang 

tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường 

 Về số vụ việc lạm dụng bị điều tra xử lý 

Tính đến năm 2016, số vụ việc điều tra liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh là 08 vụ, 

trong đó có 06 vụ đã được HĐCT tiến hành xử lý theo quy định. Thông qua việc điều tra, xử lý 08 vụ 

hạn chế cạnh tranh, với gần 70 doanh nghiệp bị điều tra, các cơ quan cạnh tranh đã ra quyết định xử lý, 

thu về ngân sách nhà nước tổng số tiền phạt và phí xử lý vụ việc cạnh tranh gần 5,5 tỷ đồng. 

 Về việc vận dụng pháp luật cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. 

Kết quả khảo sát cho thấy có 25.66% số doanh nghiệp được khảo sát có quy tắc kinh doanh 

đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cạnh tranh; có 19.87% có cử cán bộ tham các cuộc gia 
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hội thảo, đào tạo về pháp luật cạnh tranh và có 4.67% có đào tạo về pháp luật cạnh tranh trong nội 

bộ doanh nghiệp.  

 Mức độ hợp tác cung cấp thông tin phục vụ điều tra của doanh nghiệp 

Sau khi phát hiện ra các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, việc phối hợp 

cung cấp thông tin của doanh nghiệp cho các cơ quan chức năng đóng vai trò hết sức quan trọng 

trong việc điều tra, xử lý các hành vi vi phạm.  

2.2.2.3. Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế 

Nguyên nhân khách quan 

- Thứ nhất, đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới cùng với tiến trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, các quan hệ cạnh tranh đã có những thay đổi đáng kể và 

nhanh chóng.  

- Thứ hai, do đặc thù, thông lệ kinh doanh riêng của một số ngành, lĩnh vực như tài chính 

ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông… nhiều văn bản luật trong lĩnh vực chuyên ngành đã quy định 

nhiều nội dung điều chỉnh mối quan hệ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành nhưng lại 

không dẫn chiếu đến Luật Cạnh tranh, thậm chí có nhiều nội dung mâu thuẫn, khác biệt lớn so với 

Luật Cạnh tranh.  

- Thứ ba, Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chưa có “tiền lệ” trước đó. Do đó, việc xây 

dựng và thực thi Luật Cạnh tranh với vai trò là Hiến pháp của nền kinh tế thị trường gặp nhiều 

vướng mắc, khó khăn cả về lý luận và thực tiễn. 

Nguyên nhân chủ quan 

- Thứ nhất, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cạnh tranh đã được thực 

hiện thường xuyên, liên tục, nhưng nhìn chung chưa thực sự hiệu quả, công tác này ở một số địa 

phương còn chưa sâu rộng, không thường xuyên, kịp thời nên nhận thức về pháp luật cạnh tranh 

trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội còn chưa cao. 

- Thứ hai, trong công tác thi hành Luật Cạnh tranh, đặc biệt là giải quyết các vụ việc hạn chế cạnh 

tranh, đội ngũ cán bộ, công chức nhìn chung chưa đủ về số lượng, thiếu kinh nghiệm thực tiễn.  

- Thứ ba, việc phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng trong việc phát 

hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh còn nhiều bất cập.  

- Thứ tư,việc phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong phối hợp giải 

quyết các vụ việc về dân sự hoặc trong công nhận, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự của người dân 

còn nhiều bất cập.  

- Thứ năm, nhận thức về quy luật cạnh tranh, yêu cầu đảm bảo môi trường cạnh tranh lành 

mạnh, bình đẳng của một bộ phận cơ quan, cán bộ quản lý Nhà nước và của các chủ thể trong quan 

hệ cạnh tranh còn chưa đầy đủ.  
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CẠNH TRANH NHẰM KIỂM SOÁT HÀNH VI 

LẠM DỤNG MANG TÍNH TRỤC LỢI CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH 

THỊ TRƢỜNG Ở VIỆT NAM 

3.1. NHỮNG YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH 

VI LẠM DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG 

TRONG GIAN TỚI 

3.1.1. Duy trì và bảo vệ môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng, hiệu quả giữa các doanh nghiệp 

trên thị trƣờng 

3.1.2. Kết hợp chặt chẽ giữa tƣ duy kinh tế và tƣ duy pháp lý trong đó nhấn mạnh mục tiêu 

tăng cƣờng hiệu quả cho công tác thực thi luật 

3.1.3. Đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan trong quá trình tố tụng 

3.1.4. Đáp ứng các yêu cầu trong xu thế hội nhập kinh tế và phù hợp với các cam kết quốc tế 

3.1.5. Đảm bảo sự thích ứng với môi trƣờng kinh doanh 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KIỂM 

SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG MANG TÍNH TRỤC LỢI CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỊ 

TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG CỦA VIỆT NAM 

3.2.1. Sửa quy định về xác định thị trƣờng liên quan 

Các quy định về xác định thị trường liên quan cần được sửa theo hướng: 

Thứ nhất, không nhất thiết phải xác định thị trường sản phẩm liên quan trên cả ba thuộc 

tính thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả.  

Thứ hai, không nên quy định chi tiết về thuộc tính thay thế cho nhau về đặc tính dựa trên 

các thuộc tính lý, hóa...như hiện nay.  

Thứ ba, Việc tiến hành phép thử phản ứng của người tiêu dùng trước sự thay đổi về giá của 

sản phẩm cũng cần sửa đổi theo hướng quy định mức tăng giá tối đa (không quá 10%) đủ để phản 

ánh mức tăng giá nhẹ và đáng kể. 

3.2.2. Sửa đổi quy định về xác định vị trí thống lĩnh thị trƣờng 

Xuất phát từ những bất cập trong thực tiễn thực thi, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế,  

Luật Cạnh tranh nên sửa đổi, bổ sung các quy định về  xác định thị trường liên quan và sức mạnh thị 

trường của doanh nghiệp theo hướng như sau: 

Thứ nhất, quy định một chương riêng về xác định thị trường liên quan và thị phần của doanh 

nghiệp để áp dụng chung cho các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, 

lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền và tập trung kinh tế.  

Thứ hai, bổ sung thêm cơ sở để xác định thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên 

quan, theo đó, ngoài doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào, thị phần còn có thể được tính toán 

dựa theo số đơn vị hàng hoá, dịch vụ mua vào/bán ra.  

Thứ ba, Xóa bỏ cách thức đánh giá vị trí thống lĩnh/sức mạnh thị trường phụ thuộc vào tiêu 

chí thị phần, theo các mức thị phần cố định như hiện nay.  
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Thứ tư, Sửa đổi cụm từ ―Khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể   

3.2.3. Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá hành vi lạm dụng  

Trong thời gian tới, quy định của Luật Cạnh tranh về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh/độc 

quyền có thể được sửa đổi theo hướng sau:  

- Xây dựng các tiêu chí cơ bản nhằm xác định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh/độc quyền;  

- Liệt kê một số dạng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh/độc quyền cơ bản căn cứ theo các 

tiêu chí như trên;  

- Đưa ra một điều khoản quét (basket clause) để bao quát các hành vi có bản chất tương tự.  

3.2.4. Thay đổi cách thức phân loại đối với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng nói 

chung và hành vi lạm dụng mang tính trục lợi nói riêng 

3.2.5. Thay đổi cách thức tiếp cận đối với hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh 

nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trƣờng 

Hiện nay, việc sử dụng các phân tích, các công cụ kinh tế trong việc áp dụng luật cạnh tranh 

là một khuynh hướng chung và thật khó có thể tưởng tượng được bất cứ phân tích nào về luật cạnh 

tranh lại tách rời với thực tiễn của nền kinh tế.  Xu hướng này được các nhà kinh tế học và các nhà 

luật học gọi là "cách tiếp cận kinh tế "(economic - based approach) hoặc "cách tiếp cận dựa trên tác 

động của hành vi" (effects – based approach). Cách tiếp cận dựa trên kinh tế cho rằng mục tiêu cuối 

cùng của luật cạnh tranh là bảo vệ quyền của người tiêu dùng chứ không phải đối thủ cạnh tranh. 

Sự cạnh tranh là cần thiết để các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu 

dùng và cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao với mức giá thấp hơn và đa dạng hơn.  

3.2.6. Giải pháp hoàn thiện đối với quy định về từng hành vi lạm dụng cụ thể 

- Hành vi Áp đặt giá mua, giá bán hàng hoá dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối 

thiểu gây thiệt hại cho khách hàng. 

- Hành vi Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát 

triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng.  

- Hành vi Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình 

đẳng trong cạnh tranh 

3.2.7. Sửa đổi, bổ sung quy định về biện pháp xử lý vi phạm  

- Về hệ thống các hình thức xử lý vi phạm:  

Pháp luật cạnh tranh nên có các quy định cụ thể hơn về việc xử lý vi phạm đố i hành vi 

lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền. Trong đó, Luật Cạnh tranh và 

các văn bản hướng dẫn thi hành cần khẳng định một cách thống nhất: hình thức xử phạt chính 

áp dụng cho nhóm hành vi này chỉ là phạt tiền, và không áp dụng biện pháp phạt cảnh cáo.  

- Đối với hình thức xử  phạt chính (phạt tiền):  

Như đã phân tích, mức phạt tiền được xác định căn cứ trên tổng doanh thu của năm tài chính 

trước năm thực hiện hành vi vi phạm là không hợp lý. Do đó, cần quy định lại theo hướng căn cứ 

để xác định mức phạt là phần doanh thu của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hành vi vi phạm. Bên 

cạnh đó, cần có các quy định về nguyên tắc áp dụng biện pháp phạt tiền, căn cứ tính toán mức phạt, 

cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Các quy định trên sẽ tạo căn cứ vững chắc trong việc 
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quyết định mức phạt, tránh tùy tiện trong khi ra quyết định xử lý vi phạm và tăng tính minh bạch 

trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc.  

- Đối với các biện pháp khắc phục hậu quả  

Nhằm hướng tới mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và khôi 

phục tình trạng cạnh tranh đã bị bóp méo, cơ quan cạnh tranh có thể áp dụng thêm một số biện 

pháp khắc phục hậu quả khác. Một số biện pháp xử lý vi phạm mới nên được nghiên cứu và đưa 

vào áp dụng như: buộc doanh nghiệp công bố quyết định xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm 

của họ (trích lục); hoặc đăng thông cáo với nội dung do cơ quan cạnh tranh quy định trên một số tờ 

báo hay ấn phẩm khác theo chỉ định của cơ quan cạnh tranh; đưa nội dung quyết định xử lý vi 

phạm vào trong nội dung báo cáo hoạt động thường niên của doanh nghiệp; buộc lãnh đạo và nhân 

viên các doanh nghiệp vi phạm phải tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về pháp luật cạnh tranh 

nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cạnh tranh v.v… 
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KẾT LUẬN 

 

Với Mục tiêu nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của pháp luật về kiểm soát hành 

vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp 

dụng pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; đề từ đó đề xuất các 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát hành vi 

lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Đề tài đã tập trung giải quyết được các vấn đề sau đây: 

1. Đề tài đã tổng quan được các công trình nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước về 

kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, tiếp cận theo hướng lý luận và thực tiễn 

thực thi.  

2. Đề tài đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát hành vi lạm 

dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thông qua kết luận từ tổng quan tài liệu 

nghiên cứu. Báo cáo cũng chỉ ra được kinh nghiệm phát triển kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí 

thống lĩnh thị trường ở một số quốc gia trên thế giới (Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ) Từ đó, rút ra một 

số bài học kinh nghiệm cơ bản cho việc điều chỉnh bằng pháp luật với hành vi của các doanh 

nghiệp thống lĩnh thị trường 

3. Đề tài đã tiến hành phân tích thực trạng các quy định về lạm dụng mang tính trục lợi của 

doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trừơng. Cùng với việc phân tích cấu trúc thị trường, thực tiễn 

thực thi các quy định về lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị 

trường. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của 

những hạn chế làm căn cứ để xây dựng giải pháp cho việc hoàn thiện các quy định liên quan. 

4. Trên cơ sở phân tích quan điểm, định hướng hoàn thiện luật cạnh tranh, báo cáo đề 

xuất các nhóm giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm 

dụng vị trí thống lĩnh thị trường cả về hướng tiếp cận và quy định cụ thể.  

  


