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VỀ VIỆC XIN CHẤP THUẬN CHO PHÉP TIẾN HÀNH TẬP 
TRUNG KINH TẾ 
THEO LUẬT CẠNH TRANH 2018 VÀ NGHỊ ĐỊNH 35/2020/NĐ-CP
Ngày 24/3/2021 đánh dấu một năm Chính phủ thông qua Nghị định 35/2020/NĐ-CP (“Nghị định 35”) 
hướng dẫn Luật Cạnh tranh 2018, đáng chú ý là các quy định về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế khi 
tiến hành sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh giữa các doanh nghiệp.

Nghị định 35, với nguyên tắc không có ngoại lệ, đem đến nhiều tranh cãi về việc tạo thêm gánh nặng 
về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tiến hành giao dịch. Ngoài ra, Nghị định 35 bao trùm cả các 
trường hợp tập trung kinh tế nhưng không tạo nên ảnh hưởng rõ ràng đến tính cạnh tranh trên thị trường 
như các giao dịch tái cấu trúc nội bộ.

Các doanh nghiệp cũng lo ngại về thời hạn thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế. Cụ thể, thời hạn 
thẩm định sơ bộ là 40 ngày và thẩm định chính thức là 200 ngày. Tuy nhiên khi chưa có chấp thuận cho 
phép tiến hành tập trung kinh tế, các bên lại không thể tiến hành các bước quan trọng khác của giao dịch, 
như ký kết các thỏa thuận chính thức, điều này dẫn đến chậm trễ đối với toàn bộ giao dịch dự kiến. Hiện 
tại, chấp thuận cho phép tiến hành tập trung kinh tế được cấp bởi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu 
dùng (“VCCA”), cơ quan hiện phụ trách thẩm định hồ sơ tập trung kinh tế trong khi Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia chưa được thành lập.

Theo thông tin được đăng tải trên website chính thức của VCCA, nhiều giao dịch, chủ yếu là mua bán và 
sáp nhập, đã được VCCA cho phép thực hiện, tuy nhiên chi tiết của các giao dịch này không được tiết lộ.

Đọc thêm phần Case Study của chúng tôi để hiểu rõ hơn về việc KPMG đã giúp khách hàng như thế nào 
theo Luật Cạnh Tranh 2018 và Nghị định 35/2020/NĐ-CP.
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