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KHOA PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

***** 

 

DANH MỤC DỰ KIẾN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Khóa 43 – Ngành Luật thƣơng mại quốc tế 

 

STT Tên đề tài Môn xét điểm viết KLTN  

1.  Thực thi Luật quản lý ngoại thƣơng năm 2017 của Việt 

Nam – những thách thức đặt ra và đề xuất giải pháp. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

2.  Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong thƣơng mại 

quốc tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

3.  
Hợp đồng mẫu trong thƣơng mại quốc tế - những vấn 

đề lý luận và thực tiễn. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

4.  Tiền ảo trong thƣơng mại quốc tế - những rủi ro cơ bản 

và một số bình luận. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

5.  Bộ nguyên tắc về hợp đồng thƣơng mại quốc tế năm 

2010 (PICC 2010) – một số bình luận. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

6.  Công ƣớc Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp 

đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) và Bộ nguyên 

tắc về hợp đồng thƣơng mại quốc tế năm 2010 (PICC 

2010) – một số khía cạnh so sánh. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

7.  Luật hợp đồng mua bán hàng hóa chung của Châu Âu 

(CESL) và Công ƣớc Viên 1980 của Liên hợp quốc về 

hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) – một số 

khía cạnh so sánh. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

8.  Lex Mercatoria – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp 

dụng. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

9.  Sử dụng phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ và 

những vấn đề cần lƣu ý đối với các doanh nghiệp Việt 

Nam. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

10.  Sử dụng phƣơng thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế 

và những vấn đề cần lƣu ý đối với các doanh nghiệp 

Việt Nam. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

11.  Pháp luật điều chỉnh phƣơng thức thanh toán tín dụng 

chứng từ trong thƣơng mại quốc tế - Những vấn đề lý 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 
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luận và thực tiễn. tế và các giao dịch KDQT 

12.  Vấn đề chuyển rủi ro đối với hàng hóa từ ngƣời bán 

sang ngƣời mua theo quy định của CISG, 

INCOTERMS và pháp luật Việt Nam. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

13.  Vấn đề miễn trách nhiệm trong hợp đồng mua bán hàng 

hóa quốc tế theo qui định của Công ƣớc Viên năm 1980 

của Liên hợp quốc (CISG) và pháp luật Việt Nam. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

14.  Hoàn thiện pháp luật về các biện pháp phòng tránh rủi 

ro trong hoạt động thanh toán quốc tế. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

15.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giao kết và thực 

thi hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Kinh nghiệm 

cho doanh nghiệp Việt Nam. 

Hợp đồng thƣơng mại quốc 

tế và các giao dịch KDQT 

16.  Điều chỉnh hoạt động kinh doanh đặt xe  tại Việt Nam 

– những vấn đề pháp lý cơ bản và một số kiến nghị. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại dịch vụ quốc tế 

17.  Thƣơng mại dịch vụ phân phối trong khuôn khổ WTO 

và các cam kết của Việt Nam. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại dịch vụ quốc tế 

18.  Mở cửa thị trƣờng dịch vụ giáo dục đại học và những 

vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại dịch vụ quốc tế 

19.  Mở cửa thị trƣờng dịch vụ quảng cáo trong khuôn khổ 

WTO – cam kết của các thành viên và Việt Nam. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại dịch vụ quốc tế 

20.  Pháp luật của Liên minh Châu Âu điều chỉnh lĩnh vực 

thƣơng mại dịch vụ - một số bình luận. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại dịch vụ quốc tế 

21.  Thực thi các cam kết về dịch vụ môi trƣờng trong 

khuôn khổ WTO và những vấn đề đặt ra đối với Việt 

Nam. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại dịch vụ quốc tế 

22.  Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên  Thái Bình 

Dƣơng (CPTPP) – một số phân tích và bình luận. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại hàng hóa quốc tế 

23.  Gia nhập Hiệp định về mua sắm Chính phủ của WTO 

và những thách thức đặt ra đối với các nƣớc đang phát 

triển. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại hàng hóa quốc tế 

24.  Tự vệ thƣơng mại – công cụ bảo hộ trong thƣơng mại 

quốc tế. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại hàng hóa quốc tế 

25.  Phƣơng pháp "Quy về không" (Zeroing) trong điều tra 

chống bán phá giá của Hoa Kỳ và một số vụ tranh chấp 

liên quan tại WTO. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại hàng hóa quốc tế 
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26.  Qui định về tự vệ thƣơng mại trong khuôn khổ WTO 

và việc áp dụng đối với Việt Nam. 

Pháp luật điều chỉnh thƣơng 

mại hàng hóa quốc tế 

27.  ĐỀ TÀI KHÁC (theo đề xuất của sinh viên và giảng 

viên hƣớng dẫn). 

 

 

Lƣu ý:  

1. Điểm của học phần viết KLTN đạt từ 3,0 điểm (thang điểm 4) trở lên. 

2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi viết KLTN, sau khi đăng ký viết 

KLTN trực tuyến theo Thông báo của Trường, sinh viên email cho Bộ môn các 

nội dung sau: i) Tên, mã số sinh viên; ii) tên học phần viết KLTN; iii) đề xuất 

tên đề tài KLTN (nếu có); iv) đề xuất tên giảng viên hướng dẫn (nếu có); v) 

Thông tin liên lạc cá nhân (email và mobile). Thời hạn email: Trước ngày 

22/11/2021. 

 

Hà Nội, ngày 09  tháng 11  năm 2021 

Phụ trách Bộ môn 

 

 

 

 

                                                                  PGS.TS. Nguyễn Bá Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


