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STT NỘI DUNG 

1 Phân tích tính đặc thù của tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự với tư vấn pháp luật trong 

các lĩnh vực khác 

2 Phân tích và nêu ý nghĩa của việc xác định các giai đoạn của quá trình tư vấn pháp luật trong 

lĩnh vực dân sự 

3 Phân tích các yếu tố pháp lý để tư vấn cho cá nhân khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm 

phạm 

4 Phân tích và tư vấn về những thay đổi pháp lý có thể xảy ra liên quan đến chủ thể trong quá 

trình giao kết, thực hiện hợp đồng 

5 Phân tích và tư vấn về quan hệ đại diện theo ủy quyền và quan hệ ủy quyền lại (của chủ thể 

được ủy quyền là cá nhân và pháp nhân) 

6 Phân tích và tư vấn về xác định tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng và hiệu lực của các 

giao dịch có đối tượng là tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng 

7 Phân tích và tư vấn về những vấn đề pháp lý có liên quan đến quyền có lối đi qua bất động 

sản liền kề để đi ra đường công cộng 

8 Phân tích và tư vấn về mối quan hệ pháp lý giữa chủ thể có quyền có quyền sử dụng đất 

không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

không đồng thời là chủ thể có quyền sử dụng đất 

9 Phân tích những rủi ro pháp lý và biện pháp phòng ngừa trong quá trình đàm phán, ký kết và 

thực hiện hợp đồng 

10 Phân tích và tư vấn về giải quyết tranh chấp hợp đồng do vi phạm về hình thức 

11 Phân tích những bất cập của pháp luật quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà 

nước 

12 Tư vấn và soạn thảo một di chúc có nội dung định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của vợ 

chồng (có một người đã chết trước không có di chúc), có di sản dùng vào thờ cúng, di sản để 

trả nợ. 

 

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

Mọi thắc mắc có thể liên hệ với cô Yến theo số điện thoại: 0973586499 

Yêu cầu: 

- SV làm các đề theo thứ tự trong danh sách nhóm (Ví dụ: Tên của SV có thứ tự là 1 trong 

nhóm sẽ làm đề số 1, tương tự như vậy đối với các số tiếp theo), 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. 



 

 

 
 

 


