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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------ 

 

ĐỀ BÀI TẬP HỌC KỲ 

Môn học: Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực dân sự 

Học kỳ 2 - Năm học: 2018 – 2019 

 

Đề số 1 

Tình huống: Khách hàng A tìm tới anh/chị và trình bày: Ông tên đầy đủ là Nguyễn 

Văn A (1958) cư trú tại phường X, quận Y, Hà Nội. Hiện tại, ông đang có một số tài 

sản bao gồm: Diện tích 187m2 đất thổ cư tại phường X, quận Y, Hà Nội; 01 xe ô tô 

Toyota Camry BS: 30A.xxxxx; 01 căn hộ chung cư tại P1201 Ct2 The Garden, 

phường Z, quận Y, Hà Nội. Ông có nguyện vọng lập một bản di chúc với nội dung: 

- Cho con trai Nguyễn Văn L hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ căn hộ 

chung cư; 

- Cho con gái Nguyễn Thị T hiện đang cư trú tại phường T, quận Z, thành phố R 

chiếc xe ô tô; 

- Cho con trai Nguyễn Văn M hiện đang đi học và sống cùng ông diện tích 

150m2 đất thổ cư tại phường X, quận Y, HN. 

- Giao cho cháu trai Nguyễn Văn S đang là cháu đích tôn dòng họ Nguyễn hiện 

đang sinh sống và làm việc tại thôn P, xã Đ, huyện R, tỉnh H diện tịch 37m2 đất thổ 

cư tại phường X, quận Y, HN để sử dụng vào mục đích thờ cúng. 

Yêu cầu: Hãy soạn thảo 01 bản di chúc cho ông A với các thông tin nêu trên? 

 

Đề số 2 

Tình huống: Ông nguyễn Văn Đ (số CMT 01234567891) và vợ là bà Chu Thị Thu G 

(số CMT 98765432123) cùng ở tại địa chỉ X, phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội có chuyển nhượng cho ông Trần Bá G (số CMT 

024683579123) và vợ là bà Trần Thị H (số CMT 13579876543) cùng ở tại địa chỉ Y, 

phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội quyền sử dụng đất tại thửa đất số 18(1P), tờ bản 

đồ số 5GI- 30 có địa chỉ tại tổ 36 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội được ghi trong GCNQSDĐ số BS 138652 có diện tích là 300 m vuông 

với số tiền là 2 tỷ đồng. Hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 

126 ngày 11/01/2019 có chứng nhận của công chứng phòng công chứng K. 

Yêu cầu: Hãy tư vấn cho bên nhận chuyển nhượng cách thức và thủ tục để đăng ký 

đối với tài sản nhận chuyển nhượng nói trên (kèm theo bộ hồ sơ đăng ký có đầy đủ 

thông tin). 
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Đề số 3 

Tình huống: Anh Trần Văn M thỏa thuận với anh Lê Hữu H và chị Lê Thị Mai T về 

việc góp tiền nhằm mua ô tô cũ để bán. 

Yêu cầu: Hãy xác định loại hợp đồng và soạn thảo hợp đồng tương ứng (Các dữ liệu 

cần để thiết để soạn thảo hợp đồng sinh viên được tùy ý lựa chọn cho phù hợp). Lưu ý 

chi tiết về các yếu tố: (i) đối tượng của hợp đồng; (ii) tỷ lệ góp vốn, thời hạn góp vốn; 

(iii) cách thức phân chia lợi nhuận. 

 

Đề số 4 

Tình huống: Dự án xây dựng nhà ở thương mại của Công ty Địa ốc Vàng đã hoàn 

thành xong phần móng công trình. Công ty đã chào bán các căn hộ chung cư cho các 

khách hàng. 

Yêu cầu: Hãy soạn thảo hợp đồng nguyên tắc cho Công ty Địa ốc vàng với khách 

hàng mua nhà. Lưu ý chi tiết về các yếu tố: (i) tên gọi của hợp đồng; (ii) chủ thể kí kết 

hợp đồng; (iii) nội dung của hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho Công ty Địa ốc vàng. 
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