
          
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 

DANH MỤC GỢI Ý ĐỀ TÀI CUỘC THI  

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019  

 

I. BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

1. Pháp luật Việt Nam về quảng cáo trên mạng internet - thực trạng và kiến nghị. 

2. Bình luận thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tới Điều 6 của CISG và kiến nghị 

đối với doanh nghiệp Việt Nam. 

3. Quản lý “tiền ảo” (Cryptocurrency) trong pháp luật một số nước ASEAN. 

4. Tìm hiểu những thay đổi của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ thế hệ mới 

(USMCA) với Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũ và đánh giá dự kiến tác 

động của những thay đổi này với hoạt động thương mại quốc tế tại khu vực Bắc Mỹ. 

5. Tìm hiểu các rào cản phi thuế quan phổ biến tại Liên minh châu Âu (EU) trong 

thương mại hàng hoá quốc tế và kinh nghiệm cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam 

đối phó các rào cản phi thuế quan của Liên minh châu Âu (EU). 

6. Bảo hộ sáng chế đối với thực phẩm chức năng. 

7. Hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP và sự trỗi dậy của chủ nghĩa khu vực 

châu Á. 

8. Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” - thách thức và triển vọng đối với Việt 

Nam. 

9. Hiệp Đối tác Toàn diện và Tiến bộ CPTPP - Cơ hội và thách thức.  

10. Những vấn đề cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đặt ra với thương mại quốc tế. 

II. BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

1. Điểm mới về mở cửa dịch vụ đầu tư trong CPTPP - những lưu ý cho các doanh 

nghiệp Việt Nam.  

2. CPTPP và vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam. 

3. Những khía cạnh của pháp luật lao động Việt Nam cần thay đổi để đáp ứng yêu 

cầu theo EVFTA. 

4. Thực trạng và ứng dụng đấu thầu điện tử trong lĩnh vực mua sắm chính phủ tại 

Việt Nam. 

5. Tác động của Tuyên bố Nairobi trong khuôn khổ WTO về trợ cấp nông sản xuất 

khẩu đối với nông nghiệp Việt Nam. 

6. Vấn đề chuyển giá (transfer pricing) trong thương mại quốc tế: tìm hiểu về pháp 

luật thuế và thực tiễn của Hoa Kỳ và các nước trên thế giới. 

7. Vấn đề kinh tế chính trị trong thương mại quốc tế - Xu hướng của các quốc gia 

trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. 

 

 



III. BỘ MÔN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

1. Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong nhượng quyền thương mại 

quốc tế. 

2. Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại. 

3. Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong thương mại điện 

tử. 

4. Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc tại Việt Nam. 

5. Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới mà Việt Nam là thành viên, thuận lợi hay thách thức? 

6. Các chế tài kinh tế đơn phương trong pháp luật quốc tế. 

7. Các đề tài khác do sinh viên tự đề xuất. 

 

 

 


