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I. TỔNG QUAN CHUNG 

01 Cục nghiệp vụ & 63 Cục QLTT
cấp tỉnh, thành phố

376 Đội QLTT 
cấp huyện và liên huyện

5.243 Kiểm soát viên thị trường
Số liệu tính đến tháng 10/2022

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT): 
lực lượng chuyên trách được tổ chức

từ trung ương đến cấp huyện

Tổng cục Quản lý thị trường
thuộc Bộ Công Thương



I. TỔNG QUAN CHUNG 

* Chức năng, nhiệm vụ của Quản lý thị trường:
Phòng, chống và xử lý (vi phạm hành chính) các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt 
động thương mại ở thị trường trong nước, gồm:

Kinh doanh hàng hoá nhập lậu

Sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại

Vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng



I. TỔNG QUAN CHUNG 

* Quyền hạn của Quản lý thị trường (trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp):
Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi:
Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp

Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, chỉ 
dẫn địa lý/tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo

Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính:
Tạm giữ người/tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Khám người/khám phương tiện vận tải, đồ vật/khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chuyên biệt: (i) Quản lý theo địa bàn; (ii) thu thập, 
thẩm tra, xác minh thông tin; (iii) giám sát đối tượng có dấu hiệu vi phạm; (iv) xây dựng & sử 
dụng cơ sở (bí mật) cung cấp thông tin



II. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

1.  Xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính

Thanh tra (các ngành: Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông)
Công an 
Quản lý thị trường
Hải quan
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

Vai trò và sự khác biệt trong hoạt động phụ thuộc:
Cơ cấu tổ chức và phạm vi, tính chất, thủ tục hoạt động
Phạm vi thẩm quyền xử lý (các loại hành vi vi phạm; địa bàn xử lý...)

Cơ quan có thẩm quyền:

Mối quan hệ:
Cung cấp ý kiến chuyên môn và/hoặc kết quả giám định sở hữu công nghiệp (Cục Sở hữu trí tuệ; 
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)
Chia sẻ thông tin & phối hợp xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp



II. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP



II. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

2.  Số liệu thống kê của lực lượng Quản lý thị trường

Năm
Số quyết định 

xử phạt
(vụ việc)

Tiền phạt vi phạm 
hành chính

(VND)

Giá trị hàng hoá tịch 
thu, tiêu huỷ

(VND)
2018 4.392 40.195.031.000 41.334.610.000

2019 4.987 43.036.316.000 45.108.419.000

2020 4.050 41.398.580.000 42.080.489.000

2021 2.814 66.475.545.000 32.164.818.000

10 tháng 2022 2.663 28.986.581.000 29.244.738.000

Tổng cộng 220.092.053.000 189.933.074.000



III. MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ 
Lựa chọn biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

Biện pháp hình sự: theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Biện pháp dân sự:

Ưu điểm: Xử lý triệt để hành vi xâm phạm; khôi phục đầy đủ lợi ích của chủ thể quyền

Hạn chế: Chi phí tố tụng cao, thời gian tố tụng kéo dài, chứng minh thiệt hại khó khăn...

Biện pháp hành chính (chiếm trên 90% lựa chọn tại Việt Nam):

Ưu điểm: Xử lý nhanh, chi phí thấp, thủ tục đơn giản & thời gian ngắn

Hạn chế: Chưa khôi phục được đầy đủ lợi ích cho chủ thể quyền (bồi thường thiệt hại); nhiều
đầu mối cơ quan thực thi; yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của chủ thể quyền với cơ quan thực thi
trong quá trình xử lý




