BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC
TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Thực hiện chuỗi đào tạo của Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, với mục đích
hỗ trợ doanh nghiệp những kiến thức về Pháp luật hợp đồng kinh tế và xử lý tranh chấp. Trung tâm
ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp tham dự khoá tập huấn
với nội dung “Hợp đồng kinh tế và xử lý tranh chấp”.
1. Thông tin khóa tập huấn:
+ Tên khóa tập huấn: “Hợp đồng kinh tế và xử lý tranh chấp”
+ Nội dung: Giới thiệu kiến thức cơ bản về “Pháp luật về hợp đồng, đàm phán ký kết và
soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng”
+ Thời gian : Từ 8h30 đến 16h30 ngày 29/09/200 (Thứ 3)
+ Giảng viên: Luật sư - Tiến Sỹ Phạm Liêm Chính (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính
và Cộng sự; Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)
2. Đối tượng tham dự: Các nhóm ươm tạo tại HBI và các Doanh nghiệp trong vùng.
3. Địa điểm: Tầng 2, Nhà hội thảo triển khai, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, km 29 đường cao
tốc Láng Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
4. Phương tiện: Đối với các Doanh nghiệp tại Hà Nội, Trung tâm HBI có xe đưa đón vào hồi
7h15’ sáng ngày 29/09/2009 tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ - 113 Trần Duy Hưng –
Hà Nội (đối diện Kiểm toán nhà nước).
5. Kinh phí:
- HBI tài trợ: Kinh phí giảng viên, phòng học, thiết bị giảng dạy.
- Học viên đóng góp: 100.000 đồng/học viên (Chi phí này dùng để phục vụ giải khát giữa
giờ, ăn trưa, tài liệu).
Doanh nghiệp đăng ký tham gia các khóa tập huấn điền thông tin theo mẫu “Phiếu đăng ký
tham dự” đính kèm, gửi thông tin về địa chỉ dưới đây trước thời gian diễn ra khóa tập huấn 2 ngày.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao
- Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, km 29 đường cao tốc Láng Hoà Lạc, Thạch
Thất, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.33.688.777 (Anh Thái: 0914.786.202)
- Fax: 04.33.688.978
Email: thaivx@hbi.org.vn
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Đức Long
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Tên đơn vị:...................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................Fax.....................................................................
Người liên hệ:...................................................Chức vụ:............................................................
Đăng ký tham gia khóa học:........................................................................................................
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Hà Nội, ngày tháng
năm 2009
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Xin vui lòng Fax Phiếu đăng ký này cho chúng tôi theo số Fax: 04.33.688.978 trước khi diễn
ra khóa tập huấn 02 ngày.
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NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN



Buổi sáng: 8h30 - 12h00





Phần 1: 8h30 - 10h15



•

Đón tiếp đại biểu

•

Giới thiệu chương trình, giới thiệu diễn giả

• Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc

tham gia

HBI

•



Pháp luật về Hợp đồng:
-

Định nghĩa hợp đồng;

-

Phân loại hợp đồng;

-

Tự do hợp đồng

-

Các điều kiện hình thành hợp đồng;

-

Các trường hợp vô hiệu của HĐ;

-

Giải thích hợp đồng.




• Luật sư – TS Phạm Liêm Chính

10h15- 10h30: Giải lao (Khai trương địa



điểm tư vấn của Văn phòng Luật sư Chính
tại HBI)


•

Phần 2: 10h30 - 12h00

Pháp luật về Hợp đồng (tiếp theo):
-

Tính bắt buộc của hợp đồng;

-

Việc không thực hiện hợp đồng và hiểu quả



• Luật sư – TS Phạm Liêm Chính

của nó;
Đền bù theo công ước Viên 1980 về mua bán

-

hàng hoá Quốc tế;
-

Luật áp dụng;

-

Điều khoản xử lý tranh chấp.



•

•



Phần1: 13h30 - 15h00

Đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng
-

Đàm phán;

-

Soạn thảo các điều khoản của HĐ;

-

Ký kết hợp đồng.




Buổi chiều: 13h30- 16h15



•

Luật sư – TS Phạm Liêm Chính

15h00 - 15h15: Giải lao



Phần 2: 15h15 - 16h15



Giải quyết tranh chấp:

•

Luật sư – TS Phạm Liêm Chính
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-

Thương lượng, hoà giải giữa 2 bên;



-

Giải quyết bằng tố tụng toà án;



-

Giải quyết bằng tố tụng trọng tài;



-

Một số vụ tranh chấp tiêu biểu.



•

Bài tập tình huống

•

Luật sư – TS Phạm Liêm Chính

•

Giải đáp

•

Luật sư – TS Phạm Liêm Chính

•

Phát biểu kết thúc buổi hội thảo

•

Ông Nguyễn Đức Long

