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KHOA PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Bộ môn Pháp luật về giải quyết tranh chấp thƣơng mại quốc tế 

*** 
 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP K43 

(Năm học 2021 - 2022) 

 

A. Môn “Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thƣơng mại quốc tế 

của doanh nghiệp”  

1. Nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam – 

Thực trạng, khung pháp luật và một vài khuyến nghị 

2. Nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài – 

thực trạng và giải pháp. 

3. Mở rộng hệ thống nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp Việt 

Nam ra nước ngoài – Thực trạng, khung pháp luật và một vài khuyến nghị. 

4. Hợp đồng Li-xăng quốc tế trong lĩnh vực ngành công nghiệp phụ trợ của 

Việt Nam – thực trạng và giải pháp. 

5. Hợp đồng Li-xăng cưỡng bức – những vấn đề lý luận và thực tiễn. 

6. Bảo hộ quốc tế về nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng, 

khung pháp luật và một vài khuyến nghị 

7. Bảo hộ quốc tế về tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp dệt may Việt 

Nam – Thực trạng và giải pháp 

8. Bảo hộ quốc tế về tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp kinh doanh trong 

ngành thực phẩm của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 

9. Bảo hộ quốc tế về tài sản trí tuệ của các công ty công nghệ thông tin 

Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 

10. Hợp tác thương hiệu trong thương mại quốc tế – Những vấn đề pháp 

luật và thực tiễn 

11. Nhập khẩu song song trong thương mại quốc tế  –  thực trạng, khung  

pháp luật và một vài khuyến nghị. 

12. Chuyển giao công nghệ trong quan hệ đầu tư quốc tế  – thực trạng và 

giải pháp. 

13. Hoạt động nhượng quyền thương mại các thương hiệu thức ăn nhanh 

(fastfood) quốc tế tại Việt Nam – khung pháp luật và một vài khuyến nghị. 
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14. Hoạt động nhượng quyền thương mại các thương hiệu đồ uống quốc tế 

tại Việt Nam – thực trạng và giải pháp. 

15. Đề tài khác do sinh viên đề xuất. 

B. Môn “Giải quyết tranh chấp thƣơng mại quốc tế” 

1.  Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong các Hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

2. Các nước đang phát triển với tranh chấp đầu tư quốc tế. 

3. Thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

4. Thực thi phán quyết của trọng tài đầu tư quốc tế – Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn 

5. Quyền phản tố của nước tiếp nhận đầu tư trong thực tiễn giải quyết tranh 

chấp đầu tư quốc tế 

6. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước trong thực tiễn giải quyết 

tranh chấp đầu tư quốc tế 

7. Tranh chấp đầu tư quốc tế liên quan đến vấn đề quốc hữu hoá – Lý luận 

và thực tiễn 

8. Giải quyết tranh chấp đầu tư bằng cơ chế trọng tài – những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng cơ chế trọng 

tài 

10. Quyền miễn trừ trách nhiệm của trọng tài – Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn 

11. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các doanh nghiệp trước 

tòa án quốc gia – Những vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam 

12. Tranh chấp liên quan đến sản phẩm tương tự trong WTO – Những án 

lệ điển hình 

13. Đề tài khác do sinh viên đề xuất. 

C. Môn  “Nghiên cứu và phân tích án lệ” 

1. Vai trò của án lệ trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 

2. Áp dụng án lệ trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Kinh 

nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam 

3. Áp dụng án lệ trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ở các 

nước thuộc hệ thống pháp luật dân sự  –  Các vấn đề lý luận và thực tiễn 
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4. Vị trí và vai trò của án lệ trong hệ thống luật áp dụng của hợp đồng 

thương mại quốc tế  - Các quy định pháp luật và một vài kiến nghị 

5. Áp dụng án lệ trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ở các 

nước thuộc hệ thống pháp luật chung – Các vấn đề lý luận và thực tiễn 

6. Đề tài khác do sinh viên đề xuất./. 

 

Phụ trách Bộ môn 

 

 

                                                                                   Nguyễn Thị Anh Thơ 


