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NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN 
HỌC PHẦN: LUẬT KINH DOANH 

(45 tiết – 3 tín chỉ) 
 

LOẠI 1 ĐIỂM :  
 
 Câu 1 :  
  Phân tích những quy định của luật kinh doanh về chủ thể? 
 Câu 2 :  
  Phân tích những dấu hiệu của hành vi kinh doanh? 
 Câu 3 :  

Tại sao nói doanh nghiệp nhà nước là thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo? 
 Câu 4 :  

Anh (chị) hiểu như thế nào về vốn điều lệ? vốn pháp định của doanh nghiệp? 
Cho ví dụ? 

 Câu 5 :  
Tại sao pháp luật lại có những quy định về việc tổ chức lại công ty? Theo anh 

chị quy định này có cần thiết không? 
 Câu 6 :  

Theo anh (chị) quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty luôn tương ứng với 
cơ sở nào? Cho ví dụ? 

 Câu 7 :  
Tại sao nói doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách 

pháp nhân? 
 Câu 8 :  

Anh (chị) hiểu như thế nào về câu phát biểu "Mọi hợp đồng đều là sự thỏa 
thuận nhưng không phải thỏa thuận nào cũng tạo nên hợp đồng "  

 
 
 

LOẠI 2 ĐIỂM :  
 
 Câu 1 :  
  So sánh các loại thành viên của công ty hợp danh? 
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 Câu 2 :  
  So sánh các loại cổ đông của công ty cổ phần? 
 Câu 3 :  

Phân tích các nguyên tắc trong việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá? 
Theo anh (chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất? 

 Câu 4 :   
Theo anh (chị) phá sản là một giải pháp tích cực hay tiêu cực đối với các doanh 

nghiệp? 
 Câu 5 :  

Muốn được thanh toán nợ từ tài sản còn lại của doanh nghiệp bị tuyên bố phá 
sản các chủ nợ phải làm những việc gì? 

 Câu 6 : 
Khi doanh nghiệp có quyết định mở thủ tục phá sản mọi hoạt động kinh doanh 

có được tiến hành bình thường không? Nếu có hoặc nếu không thì tại sao? 
 Câu 7 :   

Nêu các phương án xử lý tài sản còn lại của doanh nghiệp trong trường hợp 
thừa hoặc thiếu tài sản để trả nợ? 

 Câu 8 : 
Phân tích các yêu cầu trong việc áp dụng những phương thức giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh? Yêu cầu nào là quan trọng nhất? Tại sao? 
 

LOẠI 3 ĐIỂM :  
 Câu 1 :  

Anh (chị) hiểu như thế nào về Trách nhiệm vô hạn? Trách nhiệm hữu hạn theo 
quy định của luật kinh doanh? Lấy ví dụ về các loại hình doanh nghiệp áp dụng các 
chế độ trách nhiệm này? 

 Câu 2 :  
Công ty cổ phần bắt buộc phải có loại cổ phần nào? Theo anh (chị) công ty cổ 

phần có những ưu và nhược điểm gì nổi bật? 
 Câu 3 :  

Khi một công ty có số lượng thành viên thừa hoặc thiếu so với quy định của 
luật doanh nghiệp thì sẽ giải quyết như thế nào? Loại hình Công ty nào mà Luật doanh 
nghiệp có quy định về số lượng thành viên? 

 Câu 4 :  
Tại sao Luật doanh nghiệp nhà nước lại có những quy định chặt chẽ về việc 

thành lập mới công ty nhà nước? Anh (chị) cho ví dụ về những ngành, lĩnh vực, địa 
bàn được thành lập mới công ty nhà nước? 

 Câu 5 :  
Anh (chị) hiểu như thế nào về quyền tự do cạnh tranh trong kinh doanh? Quan 

điểm của anh (chị) về quyền tự do cạnh tranh của các doanh nghiệp? 



 3

 Câu 6 :  
So sánh hai hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh là Hoà giải và 

Trọng tài? 
 Câu 7 : 

Các bên có thể thỏa thuận thiết lập hợp đồng dưới những hình thức nào? Phân 
tích ưu, nhược điểm của những hình thức đó? 

 Câu 8 :  
Quan điểm của anh (chị) về hành vi tập trung kinh tế? Luật cạnh tranh của 

nước ta có khuyến khích hay ngăn chặn hành vi này? 
 

LOẠI 4 ĐIỂM :  
 
 Câu 1 :  

Tại sao nói doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến ở 
Việt Nam hiện nay? Ưu, nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này? 

 Câu 2 : 
Việc một doanh nghiệp có hoặc không có tư cách pháp nhân sẻ ảnh hưởng gì 

đến quan hệ của doanh nghiệp này với các doanh nghiệp khác? 
 Câu 3 :  

Để bảo đảm quyền và nghĩa vụ bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, 
pháp luật kinh doanh cần có những điều chỉnh gì? Quyền và nghĩa vụ nào của doanh 
nghiệp thể hiện nội dung quy định này? 

 Câu 4 :  
Anh (chị) hãy phân tích những ưu, nhược điểm của hai phương thức giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh là Trọng tài và Toà án? 
 Câu 5 :  

Quan điểm của anh (chị) về việc doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường và 
vị trí độc quyền? Hiện tượng này là tích cực hay tiêu cực đối với nền kinh tế nước ta 
hiện nay? 

 Câu 6 :  
Quan điểm của anh (chị) về hành vi quảng cáo của doanh nghiệp? Anh chị hiểu 

như thế nào là " hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh " của các 
doanh nghiệp? 

 Câu 7 : 
Theo anh (chị) hành vi khuyến mại sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp là tích 

cực hay tiêu cực? Để hành vi này là tích cực doanh nghiệp phải chú ý những gì? 
 Câu 8 :  

 Anh (chị) hiểu như thế nào về " những hành vi cạnh tranh không lành mạnh " . 
Nó sẽ tác động và gây ảnh hưởng tới những chủ thể nào? Cho ví dụ? 


