
 

Bộ môn Luật Thương mại - 2017                                          Bộ bài tập   

                                                                                    Dùng cho các lớp học từ Tháng 8 năm 2017  

    

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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HÓA VÀ DỊCH VỤ  

 

(Dùng cho các lớp học CLC từ  tháng 8 năm 2017) 

 

 

Một số lưu ý: 

   

1. Đối với BT nhóm, 3 nhóm trong một lớp thảo luận không được 

phép chọn trùng bài tập  

  2. Ghi rõ nguồn trích dẫn đối với từng đoạn viết có trích dẫn 
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BÀI TẬP HỌC KỲ (PLHHDV.HK) 

PLHHDV.HK - 1.  

Phân tích vấn đề áp dụng pháp luật trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa, 

có ví dụ minh họa. 

PLHHDV.HK - 2.  

Phân tích các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa để xác 

định sự khác biệt với hợp đồng mua bán hàng hóa bị vô hiệu.  

PLHHDV.HK - 3.  

Phân tích và bình luận quy định tại Điều 177 Luật Thương mại năm 2005 về 

thời hạn đại lý. 

 PLHHDV.HK - 4.  

Trình bày hiểu biết của em về quảng cáo và khuyến mại một trong các loại 

hàng hóa sau đây: Thuốc chữa bệnh cho người hoặc mỹ phẩm. 

PLHHDV.HK - 5.  

Phân tích và bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm đối 

với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại.  

PLHHDV.HK - 6.  

 Phân tích 04 (bốn) điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu 

trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013. 

PLHHDV.HK - 7.  

 “Dịch vụ logistics bao gồm chuỗi các dịch vụ”. Anh (chị) bình luận ý kiến 

trên. 
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PLHHDV.HK - 8.  

 Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa hình thức giải quyết tranh chấp 

trong kinh doanh bằng Trọng tài thương mại và tại Tòa án... 

PLHHDV.HK -  9.  

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

thương mại.  

PLHHDV.HK - 10.  

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

quyết trọng tài.  


