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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 119/2011/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 16  tháng 12 năm 2011 

 

NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP  

ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
 một số điều của Luật Cạnh tranh 

 

CHÍNH PHỦ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12  năm 2001; 

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương, 
 

NGHỊ ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Cạnh tranh  

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau: 

“Điều 38. Thông báo, trả lời thông báo tập trung kinh tế 

1. Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh 
tế có thể nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử bằng hình thức bản sao (bản scan từ 
bản gốc, file văn bản) kèm theo chữ ký điện tử hợp pháp của người đại diện hợp 
pháp của doanh nghiệp. 

2. Việc trả lời thông báo tập trung kinh tế phải được thực hiện bằng văn bản.  

3. Văn bản trả lời thông báo tập trung kinh tế của cơ quan quản lý cạnh tranh 
phải được gửi đến các đối tượng sau đây: 

a) Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác có thẩm quyền cho phép 
sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Đại diện hợp pháp của các bên tham gia tập trung kinh tế; 

c) Các bên tham gia tập trung kinh tế.” 

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 40 như sau:  

“1. Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ do 
doanh nghiệp tự lập và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.” 
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3. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 40 như sau: 

“3. Báo cáo giải trình của các bên dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh hoặc tập trung kinh tế có thể nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử bằng hình 
thức bản sao (bản scan từ bản gốc, file văn bản) kèm theo chữ ký điện tử hợp pháp 
của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. 

4. Trong quá trình đánh giá nội dung của Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp 
ứng điều kiện được hưởng miễn trừ, cơ quan quản lý cạnh tranh có thể tổ chức 
lấy ý kiến của các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và 
phát triển.” 

4. Sửa đổi điểm i khoản 1 Điều 45 như sau:  

“i) Chữ ký hoặc điểm chỉ của bên khiếu nại trong trường hợp bên khiếu nại là 
cá nhân; chữ ký và dấu của đại diện hợp pháp của bên khiếu nại trong trường hợp 
bên khiếu nại là tổ chức (áp dụng trong trường hợp hồ sơ không nộp qua mạng 
điện tử).” 

5. Bổ sung khoản 3 vào Điều 45 như sau: 

“3. Bên khiếu nại có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua mạng điện tử bằng hình 
thức bản sao (bản scan từ bản gốc, file văn bản) kèm theo chữ ký điện tử hợp pháp 
của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. Bên khiếu nại chịu trách nhiệm về 
nội dung hồ sơ.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Công thương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị 
định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
       

Nguyễn Tấn Dũng 

 

 


