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“Khóa học kỹ năng về kiến thức luật” trang bị cho doanh nghiệp những kiến thức luật cơ bản để doanh nghiệp có 

định hướng thành lập và phát triển doanh nghiệp cụ thể hơn. Mỗi nội dung học là một chuyên đề được giảng viên truyền 

đạt một cách dễ hiểu, áp dụng với thực tiễn giúp cho chủ doanh nghiệp & người quản lý có kỹ năng tốt để xử lý mọi vấn 

đề phát sinh trong công việc  

Thời lượng  04 ngày / 01 lớp 

Đối tượng 

học viên 

 Lãnh đạo các loại hình doanh nghiệp 

 Những nhà quản lý doanh nghiệp muốn biết để kiểm soát nhân viên 

 Nhân viên làm về hành chính nhân sự … 

Mục tiêu 

đào tạo 

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể: 

 Hiểu biết về luật dành cho doanh nghiệp 

 Giải quyết công việc theo đúng pháp luật Việt Nam 

 Sống và làm việc theo pháp luật 

Mục đích 

đào tạo 
Chuyển giao cho doanh nghiệp những kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu về luật dành cho doanh nghiệp 

Phương pháp 

đào tạo 

 Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, ứng dụng uyển chuyển phù hợp trình độ & 

chủ đề khoá đào tạo sau khi khảo sát thực tế tại doanh nghiệp. 

 Phương pháp học linh hoạt theo nhóm mang tính cạnh tranh cao, khuyến khích thảo luận đồng thời phân 

tích tình huống hoặc các câu hỏi thực tế từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương pháp Não công để 

kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp đối với các tình huống thực tế.  

 Giảng viên thuyết giảng đề tài, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ luôn lấy người học 

làm trung tâm 

 Sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan giúp người học dễ dàng tiếp thu và ứng dụng 
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY 1 

(SÁNG) 

Phần 1: Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại và đầu tư 

 Các loại hình doanh nghiệp 

 Các cơ cấu tổ chức, quản lý doanh nghiệp 

 Quyền và nghĩa vụ  

 Các hoạt động thương mại 

 Các hình thức đầu tư 

NGÀY 1 

(CHIỀU) 

Phần 2: Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, thương mại và phòng ngừa rủi ro 

 Khái quát về pháp luật hợp đồng Việt Nam 

 Hợp đồng dân sự  

 Hợp đồng trong hoạt động thương mại 

NGÀY 2 

(SÁNG) 

Phần 3: Quy hoạch đô thị, vấn đề sử dụng đất và bảo vệ môi trường  

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

 Những vấn đề chung về quy hoạch đô thị, sử dụng đất và bảo vệ môi trường 

 Các tiêu chuẩn về môi trường 

 Đánh giá sự tác động của các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đối với môi trường 

 Bảo vệ môi trường (nước, không khí, đô thị, khu chung cư …) & quản lý chất thải trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh 

 Biện pháp khắc phục những hậu quả trong sản xuất, kinh doanh đối với môi trường 

NGÀY 2 

(CHIỀU) 

Phần 4: Thuế doanh nghiệp 

 Thuế (VAT, thuế TNDN, thuế tài nguyên...)   

 Các thủ tục về thuế liên quan đến doanh nghiệp 

NGÀY 3 

(SÁNG) 

Phần 5: Pháp luật về cách xác lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp 

 Chính sách, pháp luật của Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  

 Một số nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên để phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ, tạo động lực thúc đẩy hoạt động 
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kinh doanh của doanh nghiệp 

NGÀY 3 

(CHIỀU) 

Phần 6: Các tội phạm trong kinh doanh 

 Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại 

 Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoáng, bảo hiểm 

 Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế  

NGÀY 4 

(SÁNG) 

Phần 7: Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động kinh doanh 

 Khái niệm bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự  

 Cách thức khiếu nại, tố cáo 

NGÀY 4 

(CHIỀU) 

Phần 8: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh  

trong hoạt động kinh doanh, thương mại 

 Pháp luật về tranh chấp thương mại 

 Các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại theo luật Việt Nam 

 


