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LÊ VĂN TRANH * 

Tóm tắt: Tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên 

thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong 

những mục tiêu quan trọng của Luật Cạnh tranh. Muốn vậy, Luật Cạnh tranh phải kiểm soát được các 

hành vi phản cạnh tranh, tiềm ẩn rủi ro, gây phương hại đến thị trường cho dù hành vi đó được thực 

hiện ở đâu. Bài viết làm rõ phạm vi điều chỉnh trong Luật Cạnh tranh của Việt Nam; liên hệ quy định 

quốc tế về vấn đề này cũng như bình luận về tính khả thi của quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh trong 

Luật Cạnh tranh của Việt Nam. Qua đó, bài viết khẳng định việc áp dụng pháp luật cạnh tranh bên 

ngoài lãnh thổ để bảo vệ cạnh tranh trong nước là tương đối phổ biến trong pháp luật cạnh tranh hiện 

nay; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo lập hành lang pháp lí, nguồn lực, sự quyết tâm, tính 

chuyên nghiệp cũng như mối liên hệ, hỗ trợ giữa các cơ quan cạnh tranh để hiện thực hoá quy định này.   
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REGULATION SCOPE OF COMPETITION LAW:  THE LAW OF VIETNAM AND 

INTERNATIONAL EXPERIENCE 

Abstract: Creating and maintaining a healthy and equal competitive environment among businesses 

in the market, improving economic efficiency, social welfare and protecting consumers' interests are 

among the most important goals of the Competition Law. To achievethe the goals, the Competition Law 

must control anti-competitive, potentially risky and harmful acts to the market no matter where such acts 

are performed. The article clarifies the regulation scope of the Competition Law of Vietnam; refering to 

international regulations on this issue as well as commenting on the feasibility of the legal provision on 

expanding the regulation scope of  Vietnam's Competition Law. Thereby, the article affirms that the 

application of competition law outside the country territory to protect domestic competition is relatively 

common in the current competition law; it also emphasizes the need to create a legal framework, 

resources, determination, professionalism as well as relationships and support between competition 

authorities to realize this legal provision. 
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1. Phạm vi điều chỉnh theo Luật Cạnh 

tranh của Việt Nam 

Phạm vi điều chỉnh một đạo luật về cạnh 

tranh thường được xác định theo các dạng: 

“vật chất”, “lãnh thổ” hoặc theo “ngưỡng”, 

mỗi dạng xác định có những đặc trưng riêng. 

Phạm vi điều chỉnh theo dạng “vật chất” 

dùng để chỉ giới hạn các quan hệ cạnh tranh 

trong xã hội mà đạo luật cạnh tranh điều 

chỉnh, còn phạm vi điều chỉnh theo “lãnh 

thổ” thường giới hạn phạm vi áp dụng theo  
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