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Mục tiêu đào tạo

Phương pháp đào tạo

- Phương pháp giảng dạy
Coaching dựa t

Tài liệu

Giới thiệu chương trình

Với xu hướng hội nhập và toàn cầu

hóa, giới kinh doanh và các nhà

quản lý ngày càng có sự nhìn nhận

đúng mực về việc trang bị các năng

lực quản trị cần thiết, trong đó bao

gồm cả những hiểu biết căn bản về

luật trong kinh doanh.

Thay vì phải mất nhiều năm, bạn

chỉ cần 2 tuần nhưng vẫn có thể

lĩnh hội được những nhận thức cốt lõi về luật trong kinh doanh từ

các chuyên gia luật hàng đầu hiện nay nhằm phục vụ cho công

việc quản lý và kinh doanh của mình.

Để thực hiện được mục tiêu này, nội dung chương trì nh sẽ bao

gồm 12 chuyên đề khác nhau (Tổng quan về hệ thống pháp luật

Việt Nam; Pháp luật về doanh nghiệp; Pháp luật về lao động;

Pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về tố tụng; Pháp luật về thuế;

Pháp luật về kế toán; Pháp luật về nhà, đất; Pháp luật về sở h ữu

trí tuệ; Trách nhiệm pháp lý; Phương pháp tự tìm hiểu luật; và

Phương thức sử dụng tư vấn luật).

- Chuyên gia sử dụng các phương

pháp đào tạo sau đây để chuyển

tải nội dung khóa học:

- Thảo luận mở (Open discussion)

- Nghiên cứu tình huống (Case

study)

- Bài tập tự đánh giá (Self-

assessment)

- Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế

(Mini-lecture)

- Có cái nhìn tổng quan về Nhà
nước Việt Nam và về Hệ thống
pháp luật Việt Nam; để từ đó có
thể hiểu biết căn bản về từng
loại luật cụ thể, chẳng hạn như:
Pháp luật về doanh nghiệp;
Pháp luật về hợp đồng; Pháp
luật về lao động; Pháp luật về
thuế và kế toán;...

- Hiểu được cách thức vận
dụng từng loại luật cụ thể trong
thực tế thông qua các tình
huống cụ thể.
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Đối tượng học viên

Chứng nhận

Nội dung chương trình

Phần I: Tổng quan về Hệ thống Pháp luật Việt Nam

• Tổng quan về Nhà nước Việt Nam (Hệ thống chính trị, bộ máy
nhà nước, đặc biệt là các cơ quan hành chính Nhà nước);
• Tổng quan về Pháp luật Việt Nam (Hiến pháp, Hệ thống các
ngành luật và hệ thống các văn bản pháp luật);
• Phương pháp tìm hiểu pháp luật.

Phần II: Pháp luật về doanh nghiệp

• Giới thiệu tất cả các loại hình doanh nghiệp hiện có tại Việt
Nam; Nghiên cứu những nội dung căn bản của một Bản điều lệ
công ty;
• Những bài học kinh nghiệm qua một số vụ án.

Phần III: Pháp luật về hợp đồng và về tố tụng

• Pháp luật về hợp đồng (HĐ kinh tế, HĐ dân sự, HĐ thương
mại, HĐ lao động);
• Pháp luật về tố tụng (Tố tụng tòa án và tố tụng trọng tài).
• Phần IV: Pháp luật về lao động
• Những quy định chung; Hợp đồng lao động; Tiền lương; Kỷ
luật lao động và trách nhiệm vật chất; Giải quyết tranh chấp lao
động;...
• Những tình huống thực tế và cách giải quyết; Giải đáp vướng
mắc thực tế.

Phần V: Pháp luật về thuế và kế toán

• Giới thiệu tất cả các loại thuế hiện hành có liên quan đến
doanh nghiệp;
• Các văn bản pháp luật hiện hành về kế toán;
• Quan điểm về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà
nước;
• Sự khác biệt giữa “lãi trước thuế” trên Báo cáo Tài chính và
“thu nhập chịu thuế” trên Báo cáo thuế;
• Một số bài học kinh nghiệm về tuân thủ pháp luật về thuế.

Phần VI: Giới thiệu các loại luật khác

• Luật về thuế thu nhập cá nhân;
• Luật về nhà, đất;
• Luật về sở hữu trí tuệ;
• Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý;

• Phương thức sử dụng tư vấn luật.

Xem thêm chi tiết tại Website Masterskills.org:
http://www.masterskills.org/Law-for-managers-training.htm

- Các cấp quản lý và điều hành

doanh nghiệp.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ

tịch Hội đồng Thành viên,Tổng

Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám

đốc, các Giám đốc chức năng,

Trưởng, Phó các Phòng / Ban / Bộ

phận của các doanh nghiệp trong

và ngoài nước.

- Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá
trị trên toàn quốc
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