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BÀI TẬP HỌC KỲ (QLNN.HK) 

QLNN.HK- 1. 

Trình bày quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh đối với 

một ngành nghề kinh doanh có điều kiện cụ thể (do sinh viện tự chọn) 

 QLNN.HK-2.  

Đánh giá tác động của biện pháp bảo đảm công bằng trong hoạt động thương 

mại 

 QLNN.HK- 3. 

Phân tích quy định pháp luật về quản lý nhà nước về giá thuốc phòng, chống 

bệnh cho người. 

 QLNN.HK-4. 

Phân tích quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại 

Việt Nam hiện nay. 

 QLNN.HK- 5. 

Phân tích nội dung cơ bản của QLNN về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa theo pháp luật hiện hành 

QLNN.HK- 6. 

So sánh các biện pháp bảo đảm công bằng trong thương mại 

QLNN.HK- 7 

Phân tích quy định pháp luật về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực Giá 

QLNN.HK- 8 

Thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại (cơ quan có thẩm 

quyền và quyền hạn của các cơ quan đó trong điều tiết các hoạt động thương mại và 

lưu ý: "thương mại" được hiểu theo nghĩa rộng) 


