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GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU 

  

Chương I: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 

I. Khái quát chung về vận tải đường biển 

  1. Ðặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển 

  2. Tác dụng của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế 

  3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển 

II. Các phương thức thuê tàu chuyên chở hàng hoá 

  1. Phương thức thuê tàu chợ 

  2. Phương thức thuê tàu chuyến 

III. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển 

  1. Khái quát chung về giao nhận 

  2. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng  

IV. Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận vận chuyển hàng hoá 
xuất nhập khẩu bằng đường biển 

  1. Chứng từ sử dụng với hàng xuất khẩu 

  2. Chứng từ sử dụng với hàng nhập khẩu 

Chương II: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG CONTAINER 

I. Container 

  1. Khái niệm 

  2. Tiêu chuẩn hoá container 

  3. Phân loại 

http://www.laocai.gov.vn/NHDLTNTQ/content/0030003_001.htm
http://www.laocai.gov.vn/NHDLTNTQ/content/0030003_002.htm


Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

II. Nghiệp vụ chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container 

  1. Kỹ thuật đóng hàng vào container 

  2. Phương pháp gửi hàng bằng container 

  3. Chứng từ vận chuyển hàng hoá bằng container 

  4. Trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hoá 

  5.Cước phí trong chuyên chở hàng hoá bằng container 

Chương III: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 

I. Khái quát về vận tải đa phương thức  

  1. Khái niệm 

  2. Ðặc điểm vận tải đa phương thức quốc tế 

  3. Các hình thức vận tải đa phương thức trên thế giới 

II. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong vận tải đa phương thức quốc tế 

  1. Các phương thức vận tải trong vận tải đa phương thức  

  2. Các đầu mối chyển tiếp và thông tin trong vận tải đa phương thức 

  3. Thủ tục hải quan trong vận tải đa phương thức 

III. Tổ chức chuyên chở hàng hoá bằng vận tải đa phương thức quốc tế 

  1. Nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phương thức 

  2. Người kinh doanh vận tải đa phương thức 

  3. Chứng từ vận tải đa phương thức 

  4. Trách nhiệm của MTO đối với hàng hoá 
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Chương IV: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

I. Khái quát về vận tải hàng không 

  1. Khái niệm và đặc điểm vận tải hàng không 

  2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không 

II. Vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không 

  1. Cơ sở pháp lý của vận tải hàng không  

  2. Vận đơn hàng không 

  3. Khiếu nại và kiện tụng người chuyên chở hàng không 

  4. Cước hàng không 

III. Giao nhận hàng hoá bằng đường hàng không 

  1. Giao hàng xuất khẩu 

  2. Nhận hàng nhập khẩu 

Chương V: BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 

I. Những vấn đề cơ bản trong bảo hiểm 

  1. Bảo hiểm 

  2. Người bảo hiểm 

 3. Người được bảo hiểm 

  4. Ðối tượng bảo hiểm 

  5. Giá trị bảo hiểm 

  6. Số tiển bảo hiểm 

  7. Phí bảo hiểm 
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  8. Tỷ lệ phí bảo hiểm 

  9. Rủi ro 

 10. Tổn thất 

II. Bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển 

  1. Sự cần thiết phải bảo hiểm 

  2. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hải 

  3. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải 

  
4. Các điều kiện bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển trên thị 

trường bảo hiểm 

  

 


