KHÓA HỌC

PHÁP LUẬT TRONG
KINH DOANH

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và trong công tác
quản lý, người quản lý luôn luôn phải bám theo các khung pháp lý và những
quy định ràng buộc của pháp luật hiện hành, mà sâu sát nhất đó chính là
“Luật kinh tế và các quy định”. Hiểu để áp dụng một cách chặt chẽ nhất,
không chỉ để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, mà yếu tố quan trọng
nhất là tạo ra hành lang “pháp lý” cho công ty và đảm bảo đầy đủ các lợi ích
mà do chính hành lang pháp lý đó mang lại.
Khóa học này được thiết kế nhằm:
Hiểu rõ và đầy đủ nhất các yếu tố quan trong nhất trong Luật kinh tế;
Nắm vững các quy định chặt chẽ của Luật và các quy định;
Phân tích và so sánh các yếu tố khác biệt giữa luật kinh tế và các quy
định, những nét đặc trưng trong các quy định pháp luật trog ngành dầu
khí.
Áp dụng các quy định trong luật kinh tế vào công tác quản lý, tài
chính, kế toán
Xây dựng được hệ thống các quy định cho công ty.
Nắm vững các quy định pháp lý trong hợp đồng, thuế và các chinh
sách BHXH, BHYT...
Tham mưu cho lãnh đạo các quy định pháp luật trong kinh doanh.
THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC
Thời lượng: Khóa học kéo dài trong 04 buổi (2 ngày)
Ngày học: Khóa học tổ chức vào ngày T7 hoặc các buổi tối 2-4-6. Xin
vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn/Đào tạo để có lịch học cụ thể..
Giờ học: Mỗi buổi học 3 giờ (bao gồm giải lao 15 phút)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Các cấp quản lý của công ty.
Cán bộ Quản lý và điều hành bộ phận/phòng ban.
Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng / Ban / Bộ phận chức
năng của công ty và các chi nhánh/văn phòng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Phần 1:Tổng quan về Luật kinh tế
- Lý do và nguồn gốc ra đời bộ luật kinh tế;
- Các đối tượng và phương pháp điều chỉnh luật kinh tế
- Luật doanh nghiệp và các nghị định áp dụng
- Hiểu và áp dụng luật kinh tế trong hoạt động kinh doanh
- Một số quy định đặc trưng ngành Dầu khí
Phần 2: Phân tích các yếu tố trọng tâm trong Luật kinh tế
- Nguyên tắc bảo vệ doanh nghiệp
Đảm bảo quyền tự do kinh doanh
Luật chống độc quyền và độc quyền nhóm
Thực hiện việc bảo hộ doanh nghiệp
- Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
- Nguyên tắc kết hợp hài hòa chính sách kinh tế và chính sách xã hội;
- Các hành vi bị nghiêm cấm trong quan hệ pháp luật kinh tế;
- Một số quy định được áp dụng với doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Phần 3: Áp dụng luật kinh tế hiệu quả và chặt chẽ trong công tác quản
lý của doanh nghiệp
- Áp dụng luật kinh tế trong hoạt động đầu tư
- Áp dụng luật kinh tế trong soạn thảo hợp đồng.
- Áp dụng luật kinh tế trong công tác hợp tác kinh doanh
- Áp dụng luật kinh tế trong giải quyết tranh chấp, xung đột lợi ích và xử
lý vi phạm
- Áp dụng luật kinh tế để nâng cao vai trò người quản lý.

Phần 4: Áp dụng luật kinh tế trong soạn thảo các hợp đồng
- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến việc ký kết hợp đồng
thương mại
- Ý nghĩa của hợp đồng thương mại trong hoạt động kinh doanh.
- Hợp đồng thương mại trong nước: Tránh ký kết các hợp đồng vô hiệu,
những điều khoản cần có, những điều khoản cần tránh, những sai sót
thường gặp và hậu quả pháp lý. Vụ việc thực tế và những lưu ý khi sử
dụng hợp đồng mẫu.
- Hợp đồng thương mại quốc tế: Hợp đồng thương mại Quốc tế: Những
điểm khác biệt so với hợp đồng trong nước. Lưu ý một số các điều khoản
khi soạn thảo hợp đồng thương mại Quốc tế – Một số điều khoản đặc thù:
Điều khoản chọn luật áp dụng (Điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, tập
quán quốc tế, và vấn đề chọn luật của các bên), điều khoản chọn cơ quan
giải quyết tranh chấp.
- Giải quyết tình huống (Case study) từ những hợp đồng thương mại.
- Các phương pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng: Thương lượng; Trung
gian hòa giải; Trọng tài; Tòa án
- Thủ tục giải quyết tranh chấp
-----------------------
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