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Lưu ý: 

 Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Hợp đồng trong thương mại 

và kỹ  năng đàm phán soạn thảo hợp đồng trong thương mại của Bộ môn Luật thương mại - ĐH 

Luật Hà Nội”. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ 

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI 

 

 

BỘ BÀI TẬP 

HỌC PHẦN 

HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI  

 

(Dùng cho các lớp học từ tháng 8 năm 2017) 

 

 

 

Một số lưu ý: 

1. SV được tự do lựa chọn bài tập học kỳ 

2. Ghi rõ nguồn trích dẫn đối với từng đoạn viết có trích dẫn 
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BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ 

HĐTM - HK - 1: Vấn đề áp dụng pháp luật đối với hợp đồng trong hoạt động 

thương mại. 

HĐTM - HK - 2: Phòng tránh một số rủi ro pháp lý trong quá trình đàm phán 

và soạn thảo hợp đồng trong thương mại. 

HĐTM - HK - 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thành lập 

công ty. 

HĐTM - HK - 4: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng hợp tác 

kinh doanh. 

HĐTM - HK - 5: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán 

hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. 

HĐTM - HK - 6: Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng nhượng 

quyền thương mại. 

HĐTM - HK - 7: Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp 

lý cho doanh nghiệp. 

HĐTM-HK - 8: Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bán hàng đa cấp 

HĐTM-HK-9: Trình bày vấn đề áp dụng Luật cạnh tranh trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại 

HĐTM-HK-10: Phân tích nguyên tắc áp dụng các nguồn luật điều chỉnh Hợp 

đồng nhượng quyền thương mại và điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng nhượng 

quyền thương mại 

HĐTM-HK-11: Phân tích nội dung các điều khoản quan trọng trong hợp đồng 

thành lập công ti 


