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Kính gửi Quý vị Khách hàng và Đối tác, 
 

Hiện nay, vấn đề tranh chấp trong kinh doanh thương mại xảy ra thường xuyên trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. 

Hiểu rõ các vấn đề pháp lý nền tảng trong soạn thảo hợp đồng kinh doanh, cũng như các vấn đề về tranh chấp và giải quyết 

tranh chấp trong hợp đồng kinh tế sẽ giúp Quý vị có được những kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong quản lý, xử lý và 

giảm thiểu rủi ro khi phát sinh tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.  
 

Khóa học “Hợp đồng kinh doanh, giải quyết tranh chấp hợp đồng và các quy định pháp luật hình sự với hoạt động 

doanh nghiệp” do A&C tổ chức sẽ hướng Quý vị đến các giải pháp liên quan đến tranh chấp trong kinh doanh thương mại 

cũng như cung cấp cho Quý vị các kiến thức và kỹ năng thực tiễn về cách thức soạn thảo hợp đồng kinh doanh trong các 

tình huống thực tế và các thảo luận về các vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải. 
 

MỤC TIÊU:  

 Nắm rõ các kiến thức và kinh nghiệm thực tế nền tảng và cốt lõi trong soạn thảo hợp đồng kinh doanh. 

 Nắm rõ trình tự và các chuẩn bị quan trọng trong giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh. 

 Các vấn đề cần lưu ý về pháp luật hình sự đối với hoạt động doanh nghiệp. 

 Hỏi đáp và chia sẻ kinh nghiệm thực tế liên quan. 
 

PHÍ THAM DỰ: 

 Mức phí:      1.700.000/học viên 

 Mức phí ưu đãi: 1.500.000/học viên trong các trường hợp: 

 Áp dụng đối với doanh nghiệp là khách hàng của A&C 

 Khách hàng đăng ký từ 03 học viên 

 Khách hàng đóng phí trước 03/07/2020 

(Mức phí tham dự bao gồm: Tài liệu, Tea-Break, Giấy chứng nhận và thuế GTGT) 
 

GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH: 

Tiến sĩ Lê Văn Hưng nguyên là Trưởng Khoa Luật Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 

Ông là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về kinh doanh, thương  

mại, hợp đồng và sở hữu trí tuệ. 

Trong suốt quá trình làm việc từ năm 1980 đến nay, Ông Hưng đã phát triển chuyên sâu các năng lực 

chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực luật doanh nghiệp và luật sở hữu trí tuệ. Ông 

thường xuyên là Giảng viên, diễn giả khách mời tại các chương trình sinh hoạt chuyên môn, cập nhật 

kiến thức, đào tạo chuyên đề tại A&C và các Hiệp hội nghề nghiệp kế toán, tài chính, kiểm toán. 

Hợp Đồng Kinh Doanh, Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng & 

Các Quy Định Pháp Luật Hình Sự Với Hoạt Động Doanh Nghiệp 

 Thời gian:  08h30-17h00, Thứ 6, 10/07/2020 

 Địa điểm:   Văn phòng A&C TP.HCM – 02 Trường Sơn 

                    Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT 
 

I. KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG KINH DOANH 

1. Giới thiệu chung về hợp đồng và các nguyên tắc lưu ý khi soạn thảo hợp đồng – phân biệt các loại hợp đồng và 

luật áp dụng về hợp đồng; 

2. Vai trò của các loại điều khoản khi soạn thảo một hợp đồng; 

3. Nhận diện rủi ro trong ký kết và thực hiện hợp đồng – cần kiểm tra những nội dung gì trong quá trình soạn thảo 

và trước khi ký kết hợp đồng? 

4. Cách thức diễn đạt hợp đồng – nguyên tắc của BLDS khi giải thích hợp đồng; 

5. Hợp đồng vô hiệu về mặt hình thức và những trường hợp ngoại trừ; 

6. Hợp đồng theo mẫu và Điều kiện giao dịch chung; 

7. Những quy định liên quan đến người ký HĐ; 

8. Vấn đề giải quyết rủi ro khi có nhiều người đại diện; 

9. Những trường hợp rủi ro dẫn đến HĐ bị vô hiệu. 

 

II. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH & CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

1. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH 

 Hạn chế tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng: thiện chí của các bên; 

 Thương lượng và Hòa giải: một số quy định mới về hòa giải. Giới thiệu Quy tắc hòa giải của Trung tâm hòa 

giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC); 

 Trọng tài thương mại; 

 Tòa án; 

 Cần chuẩn bị gì khi quyết định giải quyết tranh chấp bằng tố tụng Tòa án/Trọng tài? 

 Hiệu lực thực thi của phán quyết: Thi hành án dân sự. 

2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

 Tội phạm và các loại tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN; 

 Khái niệm và các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo BLHS 2015 (pháp nhân 

thương mại và pháp nhân phi thương mại; điều kiện chịu TNHS và phạm vi chịu TNHS của pháp nhân 

thương mại); 

 Hình phạt đối với pháp nhân thương mại (hình phạt chính; hình phạt bổ sung; các tình tiết giảm nhẹ/tăng 

nặng/miễn hình phạt); 

 Các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại; 

 DN cần có thái độ và cách ứng xử như thế nào nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi ro? 

 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM 

 

Hot line: 0917.139.728 | 028 3 5472 972 Ext: 331 (Ms. Kim Thương) 


