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Tóm tắt Chương 16 – Chính sách cạnh tranh 

 

 

Chương này không bao gồm các cam kết về các chính sách cạnh tranh cụ thể mà chỉ chủ 

yếu đưa ra các nguyên tắc chung nhằm đảm bảo khuôn khổ cạnh tranh bình đẳng trong 

khu vực qua đó thúc đẩy mục tiêu về thương mại và đầu tư của Hiệp định.  

Cụ thể, về chính sách cạnh tranh, các nước thành viên CPTPP cam kết phải đảm bảo một 

số yêu cầu chung, ví dụ: 

- Ban hành và thực thi pháp luật cạnh tranh quốc gia để xử lý các hoạt động phản 

cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả kinh tế và lợi ích của người tiêu dùng; 

- Duy trì cơ quan cạnh tranh thực thi pháp luật cạnh tranh, hành động bảo vệ cạnh 

tranh trên nguyên tắc không phân biệt đối xử (về quốc tịch); 

- Thực thi chính sách bảo vệ người tiêu dùng; 

- Đảm bảo thủ tục công bằng trong tố tụng cạnh tranh (bên vi phạm phải được phép 

tiếp cận thông tin, cơ hội hợp lý được đưa ra chứng cứ bảo vệ mình, các thông tin 

cơ quan cạnh tranh thu thập phải bảo vệ bí mật kinh doanh của bên vi phạm….); 

- Đảm bảo minh bạch trong thực thi pháp luật cạnh tranh 

- Hợp tác và phối hợp giữa các nước thành viên thông qua thông báo, tham vấn và 

trao đổi thông tin. 
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Đặc biệt, các cam kết trong CPTPP về tố tụng cạnh tranh có các quy định khá chi tiết về 

quyền của doanh nghiệp được khởi kiện hoặc yêu cầu cơ quan cạnh tranh tiến hành điều 

tra nhằm ngăn chặn hoặc khắc phục hành vi vi phạm luật cạnh tranh quốc  gia cũng như 

các quyền cụ thể trong quá trình tố tụng.  

 


