
Bộ môn Luật Thương mại - 2017                               Bộ bài tập Kỹ năng tư vấn pháp luật      

trong lĩnh vực thương mại 

                                                                    Dùng cho các lớp học từ Tháng 8 - 2017 

 

Lưu ý: 

 Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực 
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(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 

TVPLTM - HK - 1: Phân tích những kỹ năng cơ bản trong quá trình tiếp xúc 

khách hàng và những điểm cần lưu ý. 

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

phán và soạn thảo hợp đồng trong thương mại. 

TVPLTM - HK - 3: Phân tích những kỹ năng cơ bản trong quá trình tư vấn 

cho công ty cổ phần thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư, 

mua lại cổ phần của công ty. 

TVPLTM - HK - 4: Phân tích những kỹ năng cơ bản trong quá trình tư vấn 

cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thực hiện việc tổ chức lại 

doanh nghiệp và chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. 

TVPLTM - HK - 5: Soạn thảo Điều lệ công ty cổ phần Chiến Thắng chuyên 

kinh doanh vật liệu xây dựng, có thành viên hội đồng quản trị độc lập. 

TVPLTM - HK - 6: Một khách hàng (bà A) đến Trung tâm tư vấn pháp luật 

DHL có yêu cầu tư vấn về 1 vụ việc thương mại. Em hãy: 

a/ Tóm tắt nội dung vụ việc bà A cần yêu cầu tư vấn (Sinh viên tự nêu vụ việc 

với một tình huống hoặc một số câu hỏi thực tế hoặc giả định) 

b/ Hãy áp dụng những kỹ năng em học được để tiếp nhận và đáp ứng yêu cầu 

của bà A với tư cách là một tư vấn viên hoặc với tư cách là một nhân viên trực 

văn phòng tư vấn (SV chỉ chọn một trong hai tư cách để phân tích khi làm bài) 

TVPLTM - HK - 7: Phân tích các kỹ năng cần thiết trong thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ra nước ngoài.  

TVPLTM - HK - 8: Phân tích những kỹ năng cơ bản trong quá trình thực hiện 

chương trình khuyến mại, quảng cáo cho thương nhân. 

TVPLTM – HK - 9: Phân tích những kỹ năng cần thiết để tư vấn cho nhà đầu 
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tư thực hiện việc đăng ký hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư. 

TVPLTM – HK - 10: Phân tích những kỹ năng cơ bản để tư vấn thực hiện giải 

thể doanh nghiệp và những điểm cần lưu ý trong quá trình xây dựng hồ sơ giải 

thể doanh nghiệp. 

TVPLTM – HK - 11: Các kỹ năng cơ bản tư vấn giúp nhà đầu tư nước ngoài 

thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. 

TVPLTM – HK – 12: Xây dựng bộ hồ sơ để thực hiện việc nộp đơn yêu cầu 

mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. 


