
   

LỚP ĐÀO TẠO 

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

CỦA NGÀNH DỆT MAY BỐI CẢNH COVID-19 

Thời gian: 08h30 – 11h30 ngày 23/8/2021 

Giảng viên: TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng khoa Luật Trường ĐH Ngoại thương, 
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 – 09:30 

Các vi phạm chủ yếu trong quá trình thực hiện hợp đồng ở ngành dệt may 
dưới bối cảnh Covid-19 

- Một số vi phạm điển hình khi thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp dệt may – 
Thực tiễn, nguyên nhân và thiệt hại phát sinh; 

- Mối quan hệ cung – cầu và các tác động đến việc vi phạm hợp đồng của doanh 
nghiệp trong bối cảnh Covid-19  

Một số vấn đề trong điều khoản về sự kiện bất khả kháng, hoàn cảnh thay 
đổi cơ bản  

- Một số cách quy định điển hình về các điều khoản trên trong hợp đồng và các 
điểm lợi, điểm hại đối với doanh nghiệp dệt may; 

- Điều kiện áp dụng và cách chứng minh điều khoản về sự kiện bất khả kháng, 
hoàn cảnh thay đổi – Thực tiễn và một số điểm lưu ý cho doanh nghiệp; 

- Nhận diện hệ quả pháp lý khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản và một số phương án 
giải quyết quan hệ hợp đồng của doanh nghiệp. 

09:30 – 10:45 

Xây dựng kế hoạch đàm phán điều chỉnh điều khoản hợp đồng khi hoàn 
cảnh thay đổi cơ bản 

- Nhận diện vị thế của doanh nghiệp trong quan hệ hợp đồng và yếu tố có thể gây 
bất lợi khi buộc thực hiện nghĩa vụ trong hoàn cảnh thay đổi cơ bản; 

- Xác định phạm vi đề xuất sửa đổi phù hợp, tạo thiện chí và khả năng đàm phán 
thành công cao; 

- Sự can thiệp của Cơ quan giải quyết tranh chấp khi các bên đàm phán lại không 
thành công và một số lưu ý trong quá trình đàm phán lại hợp đồng để tránh bị xác 
định vi phạm hợp đồng  



   

Một số khuyến nghị cho doanh nghiệp ngành dệt may ngay trong bối cảnh 
Covid-19 và ứng dụng sau này 

- Tận dụng tối đa và hiệu quả nguồn đối tác – Tạo niềm tin trong giao dịch hợp 
đồng; 

- Xây dựng chặt chẽ điều khoản về bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi cơ bản và 
một số điều khoản quan trọng; 

- Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả. 

10:45 – 11:30 Q&A  

11:30 Kết thúc lớp 

 


