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Kính gửi Quý vị đối tác, 

Ngày nay với nhu cầu hội nhập càng tăng cao, các doanh nghiệp càng phát sinh nhiều giao dịch phức tạp, do đó,  

vai trò của Hợp Đồng kinh tế ngày càng trở nên quan trọng, là yếu tố duy trì sự ổn định và thành công trong  các 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ các điều khoản trong Hợp Đồng nhằm khắc phục được 

những sơ hở ,thiếu sót  và hạn chế tranh chấp xảy ra sẽ giúp Doanh nghiệp tránh được những thiệt hại không thể 

lường trước được. 

Tham gia chuyên đề “Chia sẽ kinh nghiệm các vấn đề pháp lý về Hợp đồng kinh tế và giải quyết tranh chấp” do 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C  tổ chức sẽ giúp Quý vị hoàn toàn tự tin khi thiết lập, phê duyệt Hợp 

đồng kinh tế trước khi ký kết. Nội dung chi tiết bao gồm: 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian:   08:30- 16:30, thứ 6 ngày 23/06/2017  
Địa điểm:   Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân 
Bình 
 

DIỄN GIẢ 

 

TS. Lê Văn Hưng  

Nhà giáo ưu tú – Giảng viên chính Khoa Luật ĐH Kinh tế TP. HCM  

 Tiến sĩ Luật- Chuyên ngành Luật kinh doanh nhân Kinh tế. 
 Chứng chỉ hành nghề Luật sư: Bộ Tư Pháp cấp năm 2002. 
 Chuyên ngành giảng dạy: Luật Kinh doanh, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ. 
 Nguyên Trưởng Khoa Luật ĐH Kinh tế TP. HCM (2001- 2011) 
 Đối tượng giảng dạy:  

- Các khóa đào tạo CEO, CFO, Kế toán trưởng, kiểm soán viên và Kiểm toán viên. 

- GV thỉnh giảng trường Doanh nhân PACE, Viện Kinh tế Phát triển (IDR), Viện Kế toán và Quản trị 
Doanh nghiệp (IABM), Hội Kiểm toán viên hành nghề VACPA, Hội kế toán TP.HCM. 

Trên 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực Hợp Đồng 
kinh doanh, tài phán giải quyết tranh chấp kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 

 

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý vị tham dự vui lòng điền thông tin theo mẫu ĐĂNG KÝ THAM DỰ bên trên 

trước ngày  15/06/2017 

Mọi thông tin chi tiết và đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Phương Thảo- ĐT: 08 3 5472 972 –  
Ext: 204   ĐTDĐ: 01674 125 459 - Email: thao.htp@a-c.com.vn 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

PHẦN 1: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 

 Tìm hiểu về đối tác; 

 Đàm phán - các lưu ý trong giai đoạn tiền Hợp Đồng; 

 Ký kết Hợp Đồng: người đại diện (theo pháp luật/ theo ủy quyền) 

 Các lưu ý về điều khoản Hợp Đồng, Hợp Đồng theo mẫu; 

 Hiệu lực của Hợp Đồng/Hợp Đồng vô hiệu; 

 Thực hiện Hợp Đồng; 

 Chế tài do vi phạm Hợp Đồng. 

PHẦN 2: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH  

 Các phương án lựa chọn khi có tranh chấp trong kinh doanh; 

 Tự thương lượng, hòa giải; 

 Phương thức Tòa án: tìm hiểu về thẩm quyền tòa án, hình dung về quy trình giải quyết 

tranh chấp, thực thi bản án có hiệu lực của tòa; 

 Phương thức trọng tài: Tìm hiểu về tính “phi chính phủ” của trọng tài thương mại và khả 

năng lựa chọn các hình thức và phương thức trọng tài, hiệu lực thực thi các phán trọng 

tài thương mại; 

 Những ưu/nhược của các phương thức và lời khuyên của Luật sư./. 

PHẦN 3: Trao đổi thắc mắc  

PHÍ THAM DỰ 

 Mức phí chung:   1.500.000/ học viên.  

 Mức phí ưu đãi:  1.300.000/học viên (áp dụng đối với doanh nghiệp là khách hàng của A&C  

hoặc đăng ký từ 03 học viên và đăng ký trước ngày 15/06/2017) 

 

 

 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

THAM DỰ 

Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Hotline: 01674 125 459 | 08 3 5472 972 Ext: 204 (Ms. Phuong Thao) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf16HvB7zfc43WJTMaE-7kF4DSJVXiyDwHiGXaJkXz3RurQ4A/viewform

