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Lưu ý: 

1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình 

quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập 

2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn 

Luật thương mại - ĐH Luật Hà Nội”. 
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BÀI TẬP HỌC KỲ (TM2.HK) 

TM2.HK - 1.  

Phân tích thẩm quyền giải quyết doanh nghiệp phá sản theo Luật Phá sản năm 

2014 và chỉ ra những điểm mới so với Luật Phá sản năm 2004. 

TM2.HK - 2.  

Bằng các quy định của Luật Phá sản năm 2014, chứng minh thủ tục phá sản 

doanh nghiệp là một thủ tục phục hồi doanh nghiệp đặc biệt. 

TM2.HK - 3.  

Phân tích vị trí, vai trò của các chủ thể tham gia giải quyết phá sản doanh 

nghiệp. . 

 TM2.HK - 4.  

So sánh Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo Luật Phá sản năm 2014 và 

Tổ quản lý và thanh lý tài sản theo Luật Phá sản năm 2004, để chỉ ra những điểm phù 

hợp của Luật Phá sản hiện hành. 

TM2.HK - 5.  

Phân tích hệ quả pháp lý đối với doanh nghiệp sau khi Thẩm phán ra quyết 

định mở thủ tục phá sản. 

TM2.HK - 6.  

 Phân tích quy định pháp luật về việc xử lý tài sản của doanh nghiệp bị Tòa án 

tuyên bố phá sản. 

TM2.HK - 7.  

 Bình luận về quan điểm sau: “Hòa giải thương mại là con đường tốt nhất để 

giải quyết tranh chấp thương mại” 
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TM2.HK - 8.  

 Phân tích 04 (bốn) quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thể hiện sự hỗ 

trợ của Tòa án đối với hoạt động của trọng tài thương mại và bình luận thực tiễn áp 

dụng các quy định đó. 

TM2.HK -  9.  

 Bình luận quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thỏa thuận trọng tài 

thương mại.  

TM2.HK - 10.  

 Phân tích và bình luận quy định pháp luật Việt Nam về thi hành và hủy phán 

quyết trọng tài. 

 TM2.HK – 11 

 Phân tích 03 (ba) điểm khác biệt trong nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng 

tại tòa án và tại trọng tài thương mại.  


