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STT MÃ ĐỀ NỘI DUNG 

1 DS1HK01 Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

theo Bộ luật Dân sự năm 2015 

2 DS1HK02 Phân tích những đặc điểm pháp lý của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015 

3 DS1HK03 Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp cầm cố.  

4 DS1HK04 Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp thế chấp 

5 DS1HK05 Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp bảo lãnh 

6 DS1HK06 Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp đặt cọc 

7 DS1HK07 Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu 

và biện pháp cầm giữ 

8 DS1HK08 Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp tín chấp 

9 DS1HK09 Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp ký quỹ và ký cược 

10 DS1HK10 Phân tích các điều kiện của tài sản bảo đảm 

11 DS1HK11 Phân tích quá trình xử lý tài sản bảo đảm 

12 DS1HK12 Phân tích hợp đồng thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh 

 

                                                           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN (đã ký); TS. Vũ Thị Hồng Yến 

Yêu cầu: 

- SV có thể lựa chọn một trong các đề nêu trên để làm bài tập kỳ 
- SV tuyệt đối không được copy của nhau và copy các tài liệu trên mạng. Các tài liệu tham 

khảo phải trích dẫn nguồn đầy đủ, chính xác. 



 

 

 
 

 


