
Bộ môn Luật Thương mại - 2017                                Bộ bài tập Luật Đầu tư 

                                                                              Dùng cho các lớp học từ Tháng 7 - 2017 

 

Lưu ý: 

 Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Luật Đầu tư” của Bộ môn Luật thương 

mại – Khoa Pháp luật Kinh tế- Trường Đại học Luật Hà Nội”. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ 

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI 

 

 

BỘ BÀI TẬP 

HỌC PHẦN 

LUẬT ĐẦU TƯ 

 

(Dùng cho các lớp học từ tháng 7 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 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, 2017 



Bộ môn Luật Thương mại - 2017                                Bộ bài tập Luật Đầu tư 

                                                                              Dùng cho các lớp học từ Tháng 7 - 2017 

 

Lưu ý: 

 Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Luật Đầu tư” của Bộ môn Luật thương 

mại – Khoa Pháp luật Kinh tế- Trường Đại học Luật Hà Nội”. 

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ 

  Bài tập 1.  

  Một nhà đầu tư Việt Nam dự định triển khai 1 dự án xây dựng bến phà 

nằm trên địa bàn 2 tỉnh A và B, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và 

hành khách qua dòng sông nằm giữa địa bàn 2 tỉnh, kinh phí khoảng 1.000 tỷ 

đồng. Hãy tư vấn cho nhà đầu tư về hình thức đầu tư và thủ tục triển khai dự án 

đầu tư.  

  Bài tập 2 

   Một nhà đầu tư Việt Nam dự định triển khai 1 dự án xây dựng bến phà 

nằm trên địa bàn 2 tỉnh A và B, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và 

hành khách qua dòng sông nằm giữa địa bàn 2 tỉnh, kinh phí khoảng 1.000 tỷ 

đồng. Phân tích các biện pháp đảm bảo và ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư nói trên 

có thể được hưởng và cách thức để được hưởng những biện pháp đảm bảo và 

ưu đãi đó. 

  Bài tập 3 

  Một nhà đầu tư nước ngoài dự định đầu tư thành lập một doanh nghiệp 

tại Việt  Nam để sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Hãy tư vấn cho họ tất 

cả các quy định pháp luật mà nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt 

Nam cần phải biết. 

  Bài tập 4 

 Phân tích những ưu điểm và hạn chế của hńh thức đầu tư theo hợp đồng 

hợp tác kinh doanh. Phân biệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với hợp đồng liên 

doanh.  

  Bài tập 5 

  Phân tích nguyên tắc, hình thức và điều kiện đầu tư vốn nhà nước vào 

doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. Đánh giá mục đích, ý nghĩa 
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của những quy định này. 

  Bài tập 6 

  Sưu tầm và phân tích một số vụ việc về dự án đầu tư của doanh nghiệp 

Việt Nam ra nước ngoài. Trên cơ sở đó, hãy kết luận tóm tắt về các vấn đề pháp 

lý mà các doanh nghiệp này đã phải thực hiện khi triển khai các dự án đầu tư ra 

nước ngoài đó (chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư tại nước 

sở tại...) 

Bài tập 7  

Phân tích thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư 2014, qua đó đánh giá sự thay 

đổi, phát triển của Luật Đầu tư 2014 so với Luật Đầu tư 2005. 

Bài tập 8  

Phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư và cho biết ý kiến 

của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu 

quả đầu tư. 

Bài tập 9  

Phân tích hình thức, điều kiện và thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư. 

 Bài tập 10 

Phân tích thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư đối với dự án đầu tư theo pháp luật hiện hành. 


