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NGUYỄN THỊ TÌNH * 

Tóm tắt: Pháp luật về nhượng quyền thương mại ghi nhận quyền gia nhập thị trường của các 

thương nhân, cách thức để thương nhân triển khai ý tưởng kinh doanh và quyền, nghĩa vụ giữa các 

bên trong quá trình triển khai hoạt động nhượng quyền thương mại. Trong khi đó, pháp luật cạnh 

tranh xác định ranh giới các bên được thực hiện trong quá trình triển khai hoạt động thương mại nói 

chung và nhượng quyền thương mại nói riêng, bảo đảm hành vi kinh doanh trong giới hạn không gây 

tổn hại nghiêm trọng đến cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy, về bản chất, hai hệ thống pháp luật 

này có những “xung đột” nhất định trong điều chỉnh hành vi của thương nhân thực hiện hoạt động 

nhượng quyền thương mại. Bài viết tập trung phân tích quan điểm xử lí hành vi hạn chế cạnh tranh 

trong hoạt động nhượng quyền thương mại của một số nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Malaysia và 

khuyến nghị cho Việt Nam. 
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ADDRESSING ANTICOMPETITIVE BEHAVIORS IN FRANCHISING ACTIVITIIES: 

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND SUGGESTIONS FOR VIETNAM 

Abstract: Franchise law recognizes the right of traders to enter the market, the methods of 

implementing their business ideas, and stipulates the rights and obligations between the parties in 

the process of implementing franchising activities. Meanwhile, competition law defines the 

boundaries on behaviors of the parties in the process of implementing commercial activities in 

general and in franchising in particular. It ensures that business conduct within the limits does 

not cause serious harm to the competition in the market. Therefore, in essence, these two legal 

systems have certain "conflicts" in regulating the behaviors of traders in franchising activities. 

The article focuses on analyzing the views on addressing anti-competitive behaviors in 

franchising activities in some countries such as the United States, China, Malaysia and giving 

recommendations for Vietnam. 
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1. Mối quan hệ giữa pháp luật nhượng 

quyền thương mại với pháp luật cạnh tranh 

Với một phương thức kinh doanh khá 

khác biệt so với phương thức kinh doanh 

truyền thống, nhượng quyền thương mại là  
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