
 

Kính gửi: Ban lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiệp 

Trong  hợp tác kinh doanh, các hợp đồng kinh tế thương mại được ký kết phải 

được sự nhất trí và thống nhất của các bên. Hợp đồng là cơ sở để các bên tiến hành 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình cũng như là cơ sở để giải quyết các tranh 
chấp phát sinh sau này. 

Do vậy, việc soạn thảo các điều khoản trong Hợp đồng là một điều hết sức 
quan trọng và bộ phận pháp lý của công ty sẽ xem xét và kiểm tra lại các điều khoản 

trong hợp đồng để tiến hành việc ký kết hợp đồng. Bộ phận pháp lý của công ty nắm 
rõ được nội dung và hiểu pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đơn vị mình. 

Nhằm giúp cho doanh nghiệp có những kỹ năng và kiến thức quan trọng về 

soạn thảo và ký kết hợp đồng, để tăng tính hiệu quả kinh tế và hạn chế rủi ro khi thực 
hiện các hợp đồng thương mại, VCCI Vũng Tàu tổ chức khóa đào tạo: 

 

“Kỹ năng đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại và giải quyết 

tranh chấp phát sinh” 

❖  Thời gian học: 04 buổi, 28-29/7/2020 (Sáng: 8h-11h30; Chiều: 13h30-17h) 

❖  Địa điểm:  Tại VCCI Vũng Tàu – Lầu 8, 155 Nguyễn Thái Học, P7, Vũng Tàu 

❖  Đối tượng tham gia:  Trưởng/phó phòng Thương mại – Hợp đồng, Các cán bộ 

liên quan tới việc thực hiện, ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, các 

CBCNV chuyên tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng hoặc có trách nhiệm giải 

quyết các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ hợp đồng trong doanh nghiệp. 

❖  Giảng viên:  Ông Vũ Duy Cương – Giám đốc Trung tâm ĐBCL & PPGD thuộc 

đại học Luật TP. HCM, Trưởng bộ môn Luật thương mại (Luật kinh doanh quốc tế, 

tổ chức thương mại thế giới, tập quán thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế... 

❖  Phí tham dự:  1.500.000 đ/học viên (DN hội viên VCCI) 

                           1.600.000 đ/học viên (DN chưa hội viên VCCI) 

(Phí trên gồm thù lao giảng viên, phòng máy lạnh, thiết bị giảng dạy, tài liệu, chứng 

chỉ, văn phòng phẩm, giải khát giữa giờ ...) 

❖  Nội dung khóa học: (đính kèm trang sau) 

VCCI Vũng Tàu trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp cử cán bộ tham dự 

khóa học vui lòng đăng ký theo mẫu (đính kèm) và gửi về cho VCCI Vũng Tàu 

trước ngày 23/7/2020. Học phí có thể đóng tiền mặt hoặc chuyển khoản: 

-  Tên TK: Chi nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu 

-  STK: 008.100.0054.105 tại Ngân hàng Vietcombank CN Vũng Tàu 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng HV-ĐT VCCI Vũng Tàu 

Điện thoại: 0254.3852710 ; Fax: 0254.3859651 

Gặp Ms Liên  0966 057 7677, Email: nguyenlien84vcci@gmail.com 

 

PHÒNG THƯƠNG MẠI 

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

CHI NHÁNH VŨNG TÀU 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        / PTM-CNVT 
 

            Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020 

   V/v: Mời tham dự khóa đào tạo 
“Kỹ năng đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương 

mại và giải quyết tranh chấp phát sinh” 

                     

mailto:nguyenlien84vcci@gmail.com


hoặc Ms Trang 0937 627 427, Email: thuytrang.vccivt@gmail.com    
 

Trân trọng kính chào ! 

 

               Nơi nhận: 

      -  Như trên; 

      -  Lưu VT, TH 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Vũ Thị Thanh Huyền 
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