KỸ NĂNG HỢP ĐỒNG CHUYÊN SÂU
Improving the skills in drafting, reviewing, negotiating,
approving and resolving contract disputes.

VỀ LETO
LETO Strategic Solutions là Hãng tư vấn
quản trị, có quá trình hơn 10 năm phát
triển với tiền thân là Hãng luật LETO
hoạt động trong lĩnh vực pháp lý Doanh
nghiệp, hiện cung cấp các giải pháp
chiến lược giúp Doanh nghiệp có thể giải
quyết các vấn đề kinh doanh, tái cấu
trúc và tăng trưởng.

LETO ACADEMY - Học viện đào tạo và
phát triển Doanh nghiệp trực thuộc
LETO, cung cấp các khóa học (tập trung
và inhouse) chất lượng nâng cấp năng
lực cho nhân viên và quản lý của Doanh
nghiệp ở các lĩnh vực quản trị cụ thể như
Pháp chế, Nhân sự, Tài chính, Thị trường.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chương trình này dành cho tất cả những ai
muốn có kiến thức bài bản, muốn có tư duy
thực tế hơn, rõ ràng hơn về pháp lý, quản trị
hợp đồng doanh nghiệp để vận dụng vào thực
tiễn giải quyết công việc. LETO đề xuất khóa
học này với:
Cử nhân Luật
Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp
Người quản lý hợp đồng doanh nghiệp
Trưởng/Phó các bộ phận, phòng ban
Chủ doanh nghiệp

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Những vấn đề cơ bản về hợp đồng
Hệ thống các quy định pháp luật cơ bản về hợp đồng
8 giai đoạn vòng đời hợp đồng
Tiêu chuẩn cho từng giai đoạn vòng đời hợp đồng

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

1
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Quy trình soạn thảo hợp đồng
Thu thập, thẩm định các tài liệu pháp lý trước khi
soạn thảo hợp đồng
Nguyên tắc soạn thảo hợp đồng
Xây dựng các điều khoản trong Hợp đồng

Kỹ năng rà soát và điều chỉnh hợp đồng
Mục tiêu của việc rà soát hợp đồng
Quy trình rà soát hợp đồng
Điểm chính trong danh sách rà soát hợp đồng
Danh sách kiểm tra nội dung/cấu trúc hợp đồng
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Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng
Phương thức giải quyết tranh chấp
Các yếu tố để đánh giá vụ việc tranh chấp tại từng giai đoạn
Quy trình giải quyết tranh chấp
9 kỹ năng cần có khi giải quyết tranh chấp
Chiến lược đàm phán trong giải quyết tranh chấp hợp đồng
Quản trị rủi ro hợp đồng
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Kỹ năng đàm phán hợp đồng
Đàm phán hợp đồng là gì?
Các hình thức đàm phán hợp đồng
Các bước chuẩn bị đàm phán
Các giai đoạn đàm phán
05 chiến lược đàm phán
10 chiến thuật đàm phán
Kỹ năng đàm phán hợp đồng
Giải quyết xung đột trong đàm phán hợp đồng

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH
Biết soạn thảo cấu trúc; lưu ý các thành phần quan trọng của hợp đồng; những điều khoản
thường xảy ra tranh chấp; tránh các lỗi cơ bản mà có thể làm vô hiệu hợp đồng hoặc dẫn tới
việc nhầm lẫn.

Có đủ kỹ năng để thực hiện việc soạn thảo, rà soát, tổ chức công tác
đàm phán, họp phê duyệt hợp đồng.

Biết các phương thức giải quyết tranh chấp phát
sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh.

Biết phân loại các loại hợp đồng
trong hoạt động kinh doanh.

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT

LETO

ACADEMY

Bộ 300 Hợp đồng mẫu phân loại theo
lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp;
Bảng Hoạch định chiến lược đàm phán
hợp đồng;
Báo cáo Đánh giá rà soát hợp đồng;
Ebook Quản trị rủi ro hợp đồng;
Sách Quản trị vòng đời hợp đồng;
Chứng nhận hoàn thành khóa huấn
luyện kỹ năng Hợp đồng Doanh nghiệp;
Hỗ trợ nghiệp vụ hợp đồng;
Voucher 10% học phí cho tất cả
chương trình huấn luyện khác tại LETO.

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
Luật sư TRẦN KIÊN - Giám đốc điều hành LETO Strategic Solutions
Luật sư đối tác thứ ba toàn cầu nội bộ Tập đoàn đa quốc gia Pfizer;
Luật sư in-house tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phương
Hường sở hữu chuỗi khách sạn và karaoke TITANIC tại Hà Nội;
Giám đốc pháp chế tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Đông
Dương; Giám đốc pháp chế và điều hành Nhà sách Apollo - 562
Nguyễn Văn Cừ; Giám đốc pháp chế Tập đoàn Bất động sản Minh Hà;
Cố vấn tài chính - pháp lý cho nhiều công ty tại Hà Nội, Nghệ An và TP.
Hồ Chí Minh. Cung cấp dịch vụ pháp lý cho những thương hiệu hàng
đầu tại Việt Nam hiện nay như: Pfizer, Rohto, Công ty CP Dược Trung
Ương 3, Tập đoàn Tuệ Linh, VTC 12, SCJ, AZ Shop, Ánh Trăng Vàng,
Sen Vàng, Ngân hàng Vietinbank, Hãng siêu thị Metro, Big C, Ocean
Mart, Tập đoàn vàng Bảo Tín Minh Châu,...
Đào tạo Quy trình doanh nghiệp (ISO 9001:2015, GMP, GPP, LEAN, 5S,
Automation Business) cho nhiều Doanh nghiệp từ 2015 đến nay;
Huấn luyện viên các chương trình đào tạo pháp lý doanh nghiệp tại
LETO Academy.

TRẢI NGHIỆM HỌC VIÊN

Học viên NGUYỄN NHƯ QUỲNH
Pháp chế công ty Bất động sản
"...Đặc biệt cảm ơn anh Kiên Trần của LETO
Academy với những câu truyền đạt rất giản dị
nhưng lại cực nhanh vào não cho em và cả lớp
tiếp thu được nhiều nhất, lúc nào cũng tràn đầy
năng lượng nhất, mang tới cho em những tư duy
mới mẻ, những giải pháp HAY để tháo gỡ trong
công việc.
Điều thích nữa là dù đang học hay đã học xong
thì luôn được các anh chị hỗ trợ nhiệt tình
trong suốt con đường hành nghề sau này..."

Học viên NGUYỄN THANH MAI
Khóa Pháp chế doanh nghiệp
"..Đến với LETO thật sự mình mới biết mình còn
cần phải học hỏi nhiều hơn nữa, cần phải cố gắng
hơn nữa, vì sự nhiệt tình của các giảng viên ở
LETO quá nhiệt tình!
Các thầy cô có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm
ở những lĩnh vực nhất định, và rất tâm huyết với
mỗi bài giảng! Không có gì quý giá bằng những
kinh nghiệm thực tế mà thầy cô mang lại giá trị
cho các anh các chị tham gia ở đây! Hơn nữa,
mình lại được học mãi mãi, rồi được các thầy cô
luôn luôn ở cạnh support mỗi khi gặp vướng mặc
khi đi sâu vào một tình huống thực tiễn cụ thể..."

THÔNG TIN TỔ CHỨC
1. Thời lượng chương trình: 05 buổi, 2.5 giờ/01 buổi
2. Lịch học: 02 buổi/tuần, 19h30-22h
3. Hình thức đào tạo: Online thông qua nền tảng Zoom
4. Học phí: 5.000.000 VNĐ (Chưa bao gồm 8% VAT)
5. Chính sách ưu đãi học phí:
Early Bird giảm đến 40% khi đăng ký và hoàn thành học phí sớm
Đăng ký nhóm 3 người trở lên giảm 10% học phí sau khi áp
dụng Early Bird/1 học viên

LETO ACADEMY
Website: https://leto.vn/
Email: daotao@luatleto.com
Hotline: 094.339.3223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam

