
Đơn vị tổ chức: Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật:  

LỚP ĐÀO TẠO CHYÊN SÂU: 

PHẠT VI PHẠM VÀ LÃI SUẤT – ĐIỀU KHOẢN BẢO VỆ CÁC BÊN 

TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI 

Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 30/6/2021 

Giảng viên: PGS. TS Đỗ Văn Đại – Trưởng khoa Luật Dân sự Trường ĐH Luật TP. 

Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

Thời gian Nội dung 

08:30 – 08:35 Phát biểu khai mạc và giới thiệu giảng viên. 

08:35 – 09:35 

Các vấn đề về phạt vi phạm: Quy định pháp luật và một số lưu ý khi giao kết 

hợp đồng 

- Căn cứ phạt vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật. 

- Phân biệt giữa bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm. Mối quan hệ giữa hai chế tài 

khi áp dụng. 

- Hướng dẫn cách thức thỏa thuận về phạt vi phạm trong hợp đồng (Loại hợp đồng, 

mức phạt vi phạm, cách thức thỏa thuận) 

Thực tiễn xử lý vấn đề về phạt vi phạm – Một số tình huống và định hướng 

cho doanh nghiệp 

09:35 – 10:45 

Các vấn đề về lãi suất chậm trả: Quy định pháp luật và lưu ý cho doanh 

nghiệp 

- Lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật - Những điểm cần lưu 

ý và một số bất cập khi áp dụng. 

- Nhận định về cách thức thỏa thuận về lãi suất chậm trả trong hợp đồng của doanh 

nghiệp. 

- Hướng dẫn cách thỏa thuận về điều khoản lãi trong hợp đồng (Mức lãi suất, 

trường hợp áp dụng). 

Thực tiễn việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lãi chậm trả 

10:45 – 11:30 Q&A  

11:30 Kết thúc lớp 

 


