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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NGHỀ LUẬT SƯ


KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG 


TRỌNG TÀITRỌNG TÀI


Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, MCIArb
Thạc sỹ Luật (Trường Luật Queen Mary-Anh)
Thành viên của Viện Trọng tài Luân Đôn (CIArb)


TP Hồ Chí Minh, 30/05/2015


NỘI DUNG CƠ BẢN


1. Lịch sử hình thành và phát triển


2. Những vấn đề cơ bản về trọng tài


3 Kỹ năng3. Kỹ năng
• Kỹ năng soạn thảo


• Kỹ năng tư vấn


• Kỹ năng tranh tụng tại trọng tài


1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ 
TRỌNG TÀI


Khái niệm
• Trọng tài: là hình thức giải quyết tranh chấp thông


qua hoạt động của trọng tài viên với tư cách là bên
thứ ba độc lập nhằm chấm dứt xung đột bằng việc
đưa ra một phán quyết buộc các bên tranh chấp
phải thực hiện (là hình thức kết hợp giữa yếu tố
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phải thực hiện (là hình thức kết hợp giữa yếu tố
thỏa thuận và tài phán);


• Tòa án: là hoạt động giải quyết tranh chấp thông
qua hoạt động của cơ quan tài phán nhà nước,
nhân danh quyền lực nhà nước để đưa ra các phán
quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi hành và được
bảo đảm thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế;
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2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN CƠ SỞ PHÁP LÝ QUỐC TẾ


• Công ước New York 1958 về việc công nhận
và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài


• Công ước Washington 1965 về việc giải
quyết tranh chấp đầu tư (ISCID)quyết tranh chấp đầu tư (ISCID)


• Luật trọng tài mẫu (Model Law) của
UNCITRAL 1985, sửa đổi 2006


• Quy tắc tố tụng trọng tài của UNCITRAL
1976, sửa đổi 2010


3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN TRỌNG TÀI VIỆT NAM


• Nghị định 116/CP của Chính phủ


• Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003


• Luật Trọng tài thương mại năm 2010


• Nghị quyết 01/2014 ngày 20/03/2014 của Hội đồng
thẩ há Tò á hâ dâ tối h ớ dẫ thithẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi
hành


• Quy tắc tố tụng trọng tài của tổ chức trọng tài


• Thỏa thuận trọng tài giữa các bên tranh chấp trong
hợp đồng


• Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi 2011


4. ĐẶC TRƯNG CỦA TRỌNG TÀI
Tiêu chí Trọng tài Tòa án


- Tính chung thẩm của phán quyết (finality)


- Sự công nhận quốc tế (internationally enforceability)


- Năng lực chuyên môn (professional expertise)


Tí h li h h t t thủ t (fl ibilit )
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- Tính linh hoạt trong thủ tục (flexibility)


- Thuận lợi trong việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời


- Chứng cứ (Evidential issue)


- Thời gian (Time)


- Tính bảo mật (confidentiality)


- Chi phí (Cost)
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5. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN


1. Tính độc lập của Thỏa thuận trọng tài


2. Quyền tự quyết định về thẩm quyền của Hội đồng
trọng tài


3. Quyền tự do định đoạt của các bên tranh chấp


4 Tố t t tài h thứ á bê đ đối ử4. Tố tụng trọng tài hợp thức: các bên được đối xử
công bằng như nhau;


5. Trọng tài viên phải khách quan và độc lập


6. Tòa án phải từ chối thụ lý khi có Thỏa thuận trọng
tài


7. Tính chung thẩm của phán quyết


6. KỸ NĂNG SOẠN THẢO
THỎA THUẬN TRỌNG TÀI


• Lựa chọn hình thức, tổ chức trọng tài


• Lựa chọn quy tắc tố tụng trọng tài


• Lựa chọn số lượng trọng tài viênự ọ ợ g ọ g


• Lựa chọn địa điểm giải quyết tranh
chấp bằng trọng tài


• Lựa chọn luật áp dụng cho Thỏa thuận
trọng tài


ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU


“Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc
liên quan đến hợp đồng này sẽ
được giải quyết chung thẩm tạiợ g q y g ạ
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt
Nam (“VIAC”) theo Quy tắc tố tụng
trọng tài của Trung tâm này”
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7. CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
QUỐC TẾ KHU VỰC


• Nhóm trọng tài khu vực châu Á – Thái Bình Dương - Asia Pacific
Regional Arbitration Group ('APRAG') gồm có 30 thành viên:
http://www.aprag.org./


• Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC):
http://www.siac.org.sg/


• Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông (HKIAC):
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http://www.hkiac.org/HKIAC/HKIAC_English/main.html
• Ủy ban trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung quốc


(CIETAC): http://cietac.org.cn/english/introduction/intro_3.htm
• Hiệp hội trọng tài thương mại Nhật Bản (JCAA):


http://www.jcaa.or.jp/e/index-e.html
• Tòa án trọng tài quốc tế của Phòng thương mại quốc tế (ICC):


http://www.iccwbo.org/about-icc/organization/dispute-resolution-
services/icc-international-court-of-arbitration/


8. CÁC TỔ CHỨC TRỌNG
TÀI VIỆT NAM


• Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) bên
cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam
(VCCI) trụ sở chính ở Hà nội


• Trung tâm trọng tài kinh tế Hà nội
• Trung tâm trọng tài kinh tế Thăng Long
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• Trung tâm trọng tài kinh tế Thăng Long
• Trung tâm trọng tài kinh tế Bắc giang
• Trung tâm trọng tài kinh tế Sài gòn
• Trung tâm trọng tài kinh tế Cần Thơ
• Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương –


PIAC


9. SỰ KHÁC BIỆT
GIỮA CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI


• Uy tín quốc tế
• Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành, giúp việc
• Quy tắc hành chính
• Quy tắc tố tụng trọng tài
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• Các dịch vụ cung cấp
• Danh sách trọng tài viên: tiêu chuẩn, quy trình


tuyển chọn và đào tạo
• Chi phí hành chính, lệ phí trọng tài, thù lao trọng


tài viên và các chi phí khác
• Chịu sự điều chỉnh của Luật trọng tài
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10. YẾU TỐ CÂN NHẮC KHI LỰA
CHỌN QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI


• Tổ chức trọng tài đã chọn có cho phép áp dụng quy
tắc tố tụng trọng tài khác hay không?


• Quy tắc tố tụng trọng tài có phù hợp với tiêu chuẩn
quốc tế - Quy tắc trọng tài của Ủy ban Liên hiệp quốc
về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) hay không?
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về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) hay không?


• Mức độ can thiệp của tổ chức trọng tài vào việc xét xử
của hội đồng trọng tài hay tính độc lập của trọng tài
viên như thế nào?


• Quyền tự do lựa chọn (party autonomy) của các bên
tranh chấp có được tôn trọng hay không?


11. LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN


Tiêu chuẩn


• Kiến thức


• Kỹ năng


• Phẩm chất đạo đức


Cá h thứ đá h iá
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Các phương thức đánh giá


• Nơi đào tạo


• Nơi thực hành nghề nghiệp


• Kinh nghiệm thực tiễn


• Đánh giá của thị trường


• Chuyên môn chuyên sâu của trọng tài viên


12. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM TIẾN
HÀNH TỐ TỤNG TRỌNG TÀI


• Luật trọng tài có phù hợp với tiêu chuẩn quốc
tế - Luật trọng tài mẫu của Ủy ban Liên hiệp
quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)
hay không?
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• Có phải là quốc gia thành viên công ước New
York 1958 hay không?


• Tòa án sở tại có hỗ trợ trọng tài hay không?


• Chi phí và sự thuận tiện cho các bên tranh
chấp
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13. LỰA CHỌN LUẬT SƯ 
NƯỚC NGOÀI


• Luật sư nước ngoài đã tham gia đàm phán và tư vấn
soạn thảo hợp đồng


• Luật sư nước ngoài là đối tác kinh doanh quốc tế của
các công ty luật Việt nam


• Thông qua các ấn phẩm quốc tế đánh giá mức độ tín
hiệ l ật ủ thị t ờ
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nhiệm luật sư của thị trường
• www.legal500.com
• www.chambersandpartners.com
• http://www.practicallaw.com/home.do
• http://www.whoswholegal.com./
• http://www.globalarbitrationreview.com/gar100/


• Tiếp cận trực tiếp


14. KỸ NĂNG TƯ VẤN


• Tư vấn sơ bộ và đánh giá ban đầu đối
với một số vấn đề cơ bản khi giải quyết
tranh chấp bằng trọng tài


• Tư vấn về các giai đoạn tố tụng trọng tài
ểcụ thể và các thời hạn tương ứng


• Đưa ra chiến lược trong từng giai đoạn
tố tụng bao gồm cả khả năng áp dụng
biện pháp khẩn cấp tạm thời và thi hành
phán quyết trọng tài sau này


15. KỸ NĂNG TƯ VẤN
(TIẾP THEO)


• Lựa chọn luật sư chuyên biệt về trọng tài


• Lựa chọn trọng tài viên để thành lập hội 
đồng trọng tài


Thay đổi trọng tài viên do xung đột lợi ích?• Thay đổi trọng tài viên do xung đột lợi ích?


• Phản đối về thẩm quyền?


• Xét xử sơ bộ về luật nội dung?


• Phiên họp giải quyết tranh chấp cuối cùng
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• Điều tra: điều 45


• Thu thập chứng cứ: điều 46.1&2


• Trưng cầu giám định, đánh giá tài sản: điều 46.3


• Tham vấn chuyên gia: điều 46.4


16. CHỨNG CỨ TRONG TỐ
TỤNG TRỌNG TÀI


• Yêu cầu Tòa án hỗ trợ thu thập chứng cứ: điều
46.5&6


• Triệu tập người làm chứng: điều 47.1


• Yêu cầu Tòa án hỗ trợ triệu tập người làm chứng:
điều 47.2


• Giá trị pháp lý của chứng cứ ?


17. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP
TẠM THỜI


• Phân loại biện pháp khẩn cấp tạm thời:
điều 49.2


• Thẩm quyền áp dụng: Tòa án hoặc Hội
đồ t tài điề 48 1 & 49 3đồng trọng tài: điều 48.1 & 49.3


• Điều kiện áp dụng: điều 49.4


• Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại: điều 49.5


• Thủ tục áp dụng: điều 50 & 51


18. KỸ NĂNG SOẠN THẢO 
CÁC BẢN LUẬN CỨ


• Xác định thẩm quyền của Tòa án có liên quan, tư cách pháp lý
của các bên tham gia tố tụng trọng tài, việc nhập và tách vụ kiện


• Luật áp dụng cho tố tụng trọng tài, luật xem xét giá trị pháp lý
của thỏa thuận trọng tài, luật áp dụng để xem xét nội dung vụ
việc


• Quy tắc tố tụng trọng tài


• Quy tắc xem xét, đánh giá giá trị pháp lý của chứng cứ


• Tư cách người đệ trình các bản luận cứ


• Tuân theo các quy định về đệ trình chứng cứ, thời hạn nộp bản
luận cứ theo quy tắc trọng tài và luật tố tụng trọng tài mà các
bên đã lựa chọn
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19. PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP


• Chủ tịch HĐTT giới thiệu thành phần hội đồng


• Các bên giới thiệu thành phần tham dự


• Thư ký kiểm tra tư cách pháp lý của những
người tham dự


• Các bên tranh chấp trình bày yêu cầu khởi kiện,
khiếu nại và ý kiến bào chữa


• HĐTT đặt câu hỏi cho các bên tranh chấp


• Luật sư các bên tranh luận


• HĐTT họp kín để ra phán quyết


20. KỸ NĂNG TRANH LUẬN 
TẠI PHIÊN HỌP


Trước phiên họp:


• Chuẩn bị kỹ các hồ sơ, tài liệu cần thiết


• Nắm chắc các cơ sở pháp lý và lập luận sẽ nêu ra


• Phỏng vấn người làm chứng trước để chuẩn bị nếu thấy cần thiết


Trong phiên họp:


ố ồ• Tuân theo quy trình tố tụng mà Hội đồng trọng tài ban hành


• Trình bày các ý một cách rõ ràng, mạch lạc và phân bổ thời gian
hợp lý cho từng luận cứ


• Khi nhận thấy có sai sót về tố tụng, cần nêu ra ý kiến ngay


Sau phiên họp:


• Cần xem xét kỹ biên bản phiên họp để đính chính kịp thời


• Chú ý các sai sót về tố tụng trong phiên họp (nếu có)


21. LƯU Ý KHI THI HÀNH 
PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI


Xác định vụ việc là trọng tài trong nước hay
trọng tài nước ngoài để xem xét:


• Các căn cứ và thời hạn để yêu cầu công
nhận/ hủy bỏ phán quyết trọng tài


• Tòa án có thẩm quyền xem xét đơn yêu cầu
hủy phán quyết, đăng ký phán quyết vụ việc


• Các vấn đề khác như án phí, lệ phí yêu cầu
công nhận và thi hành, các thủ tục liên quan
đến cơ quan thi hành án
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Kỹ năng Thương lượng, Hòa giải và việc lựa
chọn các phương thức giải quyết tranh chấp


Luật sư. Nguyễn Mạnh Dũng, MCIArb
Thạc sỹ Luật về Giải quyết tranh chấp quốc tế (Anh)
Trưởng VPLS Tư vấn Độc Lập – Dzungsrt & Associates
Phó chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương
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Tham khảo


- Tài liệu Khóa học về Giải quyết tranh chấp thay thế
(Alternative Dispute Resolution) và Kỹ năng thương
lượng (Negotiating Skills)


- Chương trình nghiên cứu sau đại học của (i) Trường
Trọng tài Quốc tế, Trung tâm nghiên cứu Luật thương
mại, Trường Luật Queen Mary, ĐHTH Luân đôn (Anh)
và (ii) Kỹ năng hành nghề của Luật sư của Đại học
Westminster (Anh).


- http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/llmdistance
/dipmed/
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Nội dung cơ bản


• Tại sao lại lựa chọn thương lượng và hòa giải mà
không phải là trọng tài hay tranh tụng?


• Những Kỹ năng nào thường được áp dụng trong
thương lượng & hòa giải tranh chấp?


• Luật sư có vai trò gì trong thương lượng và hòa giải
tranh chấp?


• Đại diện cho khách hàng khi thương lượng và hòa
giải như thế nào?


• Các vấn đề thực tiễn
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Điều khoản giải quyết tranh chấp
hỗn hợp


• Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào giữa chủ đầu tư và nhà
thầu phát sinh từ hợp đồng này hoặc liên quan đến hợp đồng
này sẽ được giải quyết bởi thương lượng trực tiếp giữa các bên
trên cơ sở hai bên cùng có lợi.


• Nếu tranh chấp hoặc bất đồng đó không được giải quyết bằng
thương lượng trong vòng 45 ngày kể từ ngày một bên thông báo
có tranh chấp hoặc nếu các bên không thể gặp nhau trong vòng
20 ngày, các bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải
theo quy tắc hòa giải của trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông
có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết thỏa thuận này.


• Trừ khi các bên thỏa thuận khác đi, các tranh chấp hoặc bất
đồng không thể giải quyết được bằng hòa giải nói trên trước hết
sẽ được đưa ra giải quyết bằng trọng tài ở Hà nội, Việt nam.
Trọng tài sẽ được điều hành bởi trung tâm trọng tài quốc tế Việt
nam theo quy tắc trọng tài của trung tâm đó.
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Điều khoản giải quyết tranh chấp
hỗn hợp


• bởi trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam theo quy tắc trọng tài
của trung tâm đó.


• Trừ khi thỏa thuận khác đi bởi các bên, bất kỳ tranh chấp nào
liên quan đến quyết định (nếu có) của trọng tài kể trên ở Hà nội,
Việt nam mà
(i) quyết định đó không phải là chung thẩm, không có hiệu lực
pháp lý ràng buộc hoặc hiệu lực thi hành đối với các bên; hoặc
(ii) trọng tài không được tiến hành hợp lệ; hoặc
(iii) có bất kỳ bên nào không đồng ý với phán quyết trọng tài này
thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án ở Tokyo,
Nhật bản theo luật của Nhật bản.
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1. Các phương thức giải quyết
tranh chấp ?


• Thương lượng (Negotiation)
• Trung gian - Hòa giải (Mediation/Conciliation)
• Hòa giải trong tố tụng dân sự (court annexed mediation)
• Hòa giải/Trọng tài (Med/Arb – Arb/Med)
• Trọng tài (Arbitration)
• Tranh tụng tại tòa án (Litigation)
• Sự xác định của chuyên gia (Expert Determination)
• Rent a Judge
• Adjudication (Dispute Adjudication Board – DAB)
• Mini - trial
• Việt nam ?
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Đặc điểm của phương thức
Thương lượng – Hòa giải


• Sự hợp tác


• Tính chất tự nguyện


• Sử dụng bên thứ ba độc lập là trung gian để
giúp giải quyết tranh chấp


• Thủ tục linh hoạt


• Không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý


• Có thể (không) ảnh hưởng đến thời hiệu khởi
kiện/khiếu nại
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Thuận lợi


• Chi phí


• Tốc độ


• Khả năng kiểm soát của các bên


• Không có tính chất đối kháng


• Bảo mật
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Bất lợi


• Tiêu chuẩn không chắc chắn, rõ ràng


• Lo ngại phải tiết lộ sớm những lập luận pháp lý


• Không nhất thiết là tiết kiệm chi phí


• Yêu cầu phải có quan hệ tương đối tốt giữa các
bên tranh chấp


• Không có giá trị ràng buộc
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Lĩnh vực áp dụng


• Tranh chấp về hôn nhân & gia đình
• Tranh chấp lao động
• Tranh chấp trong lĩnh vực môi trường
• Hòa giải tranh chấp dân sự trong cộng đồng
• Trong lĩnh vực thương mại


– lao động, tiêu dùng, môi trường,vv.
– luật công ty (tranh chấp giữa các cổ đông)
– phá sản
– sở hữu trí tuệ
– xây dựng
– giải quyết tranh chấp qua mạng


18/10/2010 www.dzungsrt.com1 11


Các tranh chấp không được hòa


giải trong tố tụng dân sự
- Mục 2 Phần II Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP


“2.2. Toà án không được hoà giải vụ án dân sự phát sinh từ giao
dịch trái pháp luật (giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật)
hoặc trái đạo đức xã hội, nếu việc hoà giải nhằm mục đích để
các bên tiếp tục thực hiện các giao dịch đó. Trường hợp các bên
chỉ có tranh chấp về việc giải quyết hậu quả của giao dịch vô
hiệu do trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, thì Toà án vẫn
phải tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về
việc giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu đó”


- Điều 181 Bộ luật tố tụng dân sự:
“Những vụ án dân sự không được hoà giải


1. Yêu cầu đòi bồi thường gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.


2. Những vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch trái pháp luật hoặc
trái đạo đức xã hội”
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Phân biệt Hòa giải thương mại


• Hòa giải dân sự= tính chất bắt buộc + thẩm phán tiến
hành hòa giải + trình tự thủ tục tố tụng dân sự


• Hòa giải trong trọng tài= tính chất tự nguyện + trọng tài
viên tiến hành hòa giải + tố tụng trọng tài


• Hòa giải lao động= tính chất bắt buộc + Hội đồng hòa giải
lao động cơ sở hoặc hòa giải viên của cơ quan lao động
cấp huyện tiến hành + luật lao động


• Hòa giải cộng đồng= bắt buộc hay tự nguyện + hòa giải
viên +pháp lệnh về tổ chức và hoạt động của hòa giải cơ
sở
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Một số vấn đề pháp lý cần lưu ý


• Bảo mật


- Tầm quan trọng của sự tin cậy và tính bảo mật
trong hòa giải


- Trách nhiệm bảo vệ bí mật có tính chất hợp
đồng


- Cơ chế bảo mật: trách nhiệm ràng buộc có
tính chất hợp đồng, đặc quyền của hòa giải,
loại trừ giá trị chứng cứ.
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Một số vấn đề pháp lý cần lưu ý


• Trách nhiệm của hòa giải viên


- Cơ sở pháp lý: trách nhiệm ngoài hợp đồng,
trách nhiệm theo hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ
của người được ủy thác.


- Quyền ưu đãi miễn trừ của hòa giải viên: miễn
trừ có tính chất tư pháp hay không?


miễn trừ theo hợp đồng, theo hệ thống luật
thành văn hay theo luật tập quán.
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• Tính chất pháp lý của thỏa thuận:
- Thỏa thuận hòa giải, thương lượng hay trọng


tài
- điều khoản giải quyết tranh chấp hỗn hợp
- Thỏa thuận giải quyết tranh chấp khi kết thúc


thương lượng hay hòa giải: tính bảo mật và
việc cưỡng chế thi hành, những biện hộ có
tính chất hợp đồng đối với việc cưỡng chế thi
hành.


Một số vấn đề pháp lý cần lưu ý
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2. Bản chất và
chiến lược thương lượng


• Đặc điểm của thương lượng
- giao tiếp và học hỏi
- hướng tới việc cùng ra quyết định


- các bên duy trì sự kiểm soát đối với quá trình thương
lượng


- không có sự can thiệp của người thứ ba


• Thể thức thương lượng
+ thỏa thuận về địa điểm tiến hành thương lượng
+ thỏa thuận về lịch trình thương lượng


+ khai thác các mức giới hạn thương lượng
+ thu hẹp dần các bất đồng
+ tiến hành mặc cả từng vấn đề
+ đi đến thỏa thuận
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Bản chất và
chiến lược thương lượng


• Chiến lược cạnh tranh (có tính chất đối kháng): dành
được nhiều lợi ích nhất có thể được!


• Chiến lược hợp tác: cùng giải quyết vấn đề dựa trên cơ
sở phối hợp chia sẻ lợi ích


• Cách tiếp cận hỗn hợp hay mô hình lựa chọn chiến lược


• Zopa: phạm vi có thể thỏa thuận được (zone of possible
agreement)
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Văn hóa và những rào cản
thương lượng


Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình và kết quả thương
lượng (rào cản thương lượng)


- thế mạnh không cân xứng giữa các bên
- những phức tạp khi thương lượng nhiều bên
- trạng thái tinh thần của người thương lượng
- thông tin không đầy đủ
- phạm vi ủy quyền thương lượng không rõ ràng
- định kiến trước khi tiến hành thương lượng
- quá lạc quan về khả năng giải quyết tranh chấp bằng


tòa án hay trọng tài
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• Mục tiêu thương lượng: lợi ích hợp đồng trước mắt hay duy trì
quan hệ kinh doanh lâu dài


• Thái độ thể hiện trong quá trình thương lượng: cùng có lợi
(win/win) hay một mất một còn (win/lose)


• Phong cách cá nhân: chính thức hay không chính thức
• Kiểu cách giao tiếp: trực tiếp hay gián tiếp
• Nhạy cảm về mặt thời gian: cao hay thấp
• Thể hiển cảm xúc: cao hay thấp
• Hình thức thỏa thuận:cụ thể hay chung chung
• Quá trình đạt được sự nhất trí: từ tối thiểu trở lên hay tối đa trở


xuống
• Tổ chức thương lượng: lãnh đạo quyết đoán cá nhân hay sự đồng


thuận có tính tập thể
• Khả năng chấp nhận rủi ro: cao hay thấp


Văn hóa và những rào cản
thương lượng
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Thương lượng thành công


• Phẩm chất cá nhân
- Sự tự tin
- khả năng sáng tạo
- xem xét vấn đề từ nhiều quan điểm khác nhau
• Kỹ năng tổ chức: xác định và đánh giá chính xác:
- các sự kiện thực tế thích hợp
- các vấn đề pháp lý có liên quan
• Kỹ năng giao tiếp
- trình bày và diễn đạt một cách có hiệu quả
- biết lắng nghe và đặt câu hỏi phù hợp
- có khả năng thuyết phục
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Kỹ thuật thương lượng


• Salami slicing: Mặc cả theo 3-4 đề xuất thương lượng
khác nhau


• Anchoring: đưa ra một lựa chọn thương lượng duy nhất
hoặc giải pháp trọng tài/tranh tụng


• Final offer: đề xuất thương lượng cuối cùng


• Đưa ra một đề xuất thương lượng thăm dò đối phương


• Đưa ra một con số thương lượng tổng thể (lump sum
settlement/package proposal) hay chi tiết (breakdown
settlement)







10/18/2010


8


18/10/2010 www.dzungsrt.com1 22


Ngôn ngữ thương lượng


• Mở đầu cuộc thương lượng
• Thảo luận một tình huống
• Thu thập, tìm hiểu thông tin
• Thể hiện quan điểm sơ bộ
• Đưa ra tín hiệu cân nhắc
• Đưa ra ý kiến đề xuất
• Mặc cả trao đổi lợi ích
• Đưa ra đề xuất tổng thể
• Tóm tắt lại kết quả thương lượng
• Soạn thảo văn bản thương lượng
• Kết thúc việc thương lượng
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3. Bản chất của hòa giải


Đặc điểm của hòa giải


- là việc thương lượng được tạo điều kiện thuận lợi hơn bởi
sự tham dự của bên thứ ba trung gian


- hòa giải viên không thuộc bên nào và không có quyền ra
quyết định


- là quá trình nhất trí tự tìm kiếm sự đồng thuận của các bên


- các bên kiểm soát quá trình hòa giải


- sự ủy quyền của các bên


- khả năng tái định hướng các bên hợp tác với nhau
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Bản chất của hòa giải


• Vai trò của hòa giải viên


– bên trung gian khách quan


– giữ vai trò nhất định trong từng giai đoạn hòa giải


• Các giai đoạn hòa giải


- triệu tập hòa giải


- mở đầu phiên hòa giải


- giao tiếp giữa các bên


- thương lượng


- kết thúc hòa giải
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Bản chất của hòa giải


10 bước hòa giải
- thuyết phục các bên tham gia diễn đàn hòa giải
- thu thập sự cam kết và đồng ý của các bên về quy tắc hòa giải
- tiếp xúc và chuẩn bị sơ bộ
- thỏa thuận về địa điểm hòa giải và họp với các bên
- tìm hiểu những vấn đề cần hòa giải và lịch trình hòa giải
- thu thập thông tin
- quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận và


thương lượng
- sử dụng các chiến thuật vượt qua những bế tắc trong quá trình


hòa giải
- kết thúc hòa giải và ghi lại kết quả hòa giải
- những việc thực hiện sau khi chấm dứt hòa giải
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Kỹ năng hòa giải


• chào mừng, giới thiệu các bên và đưa ra tuyên bố khai mạc phiên hòa giải;
• cho phép từng bên phát biểu mở đầu phiên hòa giải
• tóm tắt bài phát biểu của từng bên
• xác định căn cứ chung của việc hòa giải nếu có
• xác định các vấn đề cần hòa giải, sự hình thành các vấn đề này và lịch trình


hòa giải
• trong phiên họp chung khai thác từng vấn đề, họp kín với từng bên nếu cần


thiết để suy ra/hiểu được những yêu cầu cơ bản và lợi ích của từng bên
• bắt đầu lên phương án hòa giải trong các phiên họp chung hoặc họp kín với


từng bên.
• kiểm tra tính khả thi của các giải pháp hòa giải có thể đạt được
• duy trì nhịp độ hòa giải và vượt qua những bế tắc
• đạt tới sự nhất trí và kiểm tra tính khả thi của các đề xuất giải quyết
• chỉ ra những đề mục chính của văn bản thỏa thuận hòa giải thành
• kết thúc các phiên hòa giải theo một thể thức thích hợp
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Đạo đức nghề nghiệp của Hòa
giải viên


• Tiết lộ những xung đột lợi ích tiềm tàng
• Giải thích rõ vai trò của hòa giải viên
• Không thúc đẩy các bên đạt được thỏa thuận hòa giải bằng


mọi giá
• Hứa hẹn giữ bí mật hòa giải
• Khi họp kín với từng bên
• Đánh giá các khiếu nại về mặt pháp lý
• Khuyến khích sự trung thực và không thiên vị
• Không nên đồng thời giữ vai trò là hòa giải viên và trọng tài


viên trong cùng một vụ việc
• Không nên trực tiếp soạn thảo thoả thuận hòa giải thành
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Những vấn đề cần tránh khi hòa giải


• không chi phối tiến trình hòa giải mà kiểm soát tiến trình
đó


• sử dụng các kỹ năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa
giải


• tránh ở trên cương vị phán quyết hoặc đưa ra tư vấn về
vấn đề cần hòa giải


• phải xác định được những vấn đề cần hòa giải
• phải nỗ lực tìm hiểu nhu cầu và mục đích thực sự của các


bên
• không được vi phạm trách nhiệm bảo mật
• không trở thành người tạo ra thỏa thuận “deal maker”
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Hòa giải có tính chất đánh giá


- Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của mội bên
- Dự kiến kết quả tranh tụng hay trọng tài
- Đề xuất các thỏa thuận hòa giải dựa trên cơ sở nhân nhượng


theo thế mạnh-yếu của các bên
- Thúc ép các bên giải quyết hoặc chấp nhận một khuôn khổ hay


đề xuất thương lượng cụ thể
- Tìm hiểu các lợi ích cơ bản của từng bên
- Dự kiến những tác động về lợi ích nếu không hòa giải thành
- Xây dựng và đề xuất những kiến nghị hòa giải chung chung dựa


trên cơ sở lợi ích
- Thúc ép các bên chấp nhận các đề xuất hòa giải của hòa giải viên
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Hòa giải có tính chất hỗ trợ


- Đưa ra những câu hỏi trong các buổi họp chung hoặc họp
riêng với từng bên


- Giúp các bên xây dựng các đề xuất thương lượng của
riêng họ


- Giúp các bên trao đổi đề xuất thương lượng
- Giúp các bên đánh giá các đề xuất thương lượng
- Giúp các bên hiểu được những lợi ích cơ bản của nhau
- Giúp các bên xây dựng và kiến nghị những giải pháp


thương lượng chung chung dựa trên cơ sở lợi ích
- Giúp các bên đánh giá các đề xuất thương lượng
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Bài học thành công của hòa giải viên


• có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với các bên tranh chấp dựa
trên sự hiểu biết, đồng cảm và tin cậy.


• có khả năng đưa ra các giải pháp hòa giải một cách sáng tạo
• có kỹ năng hòa giải:


o giữ cho việc thương lượng tập trung vào các vấn đề cần hòa
giải


o tránh đứng về một bên trong bất cứ vấn đề quan trọng nào ở
các phiên họp chung


o làm sáng tỏ các nhu cầu của phía bên kia
o để cho mọi người được xả hơi khi qua căng thẳng
o cố gắng thuyết phục một hoặc các bên từ bỏ lập trường cố


định của mình
o giúp đặt ra một khuôn khổ cho việc thương lượng
o giúp lập nên những ưu tiên trong số các nhà thương lượng
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4. Đại diện cho khách hàng trong
thương lượng và hòa giải


• Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp
thích hợp thay thế cho tranh tụng tại Tòa án


• Lựa chọn một quy tắc hòa giải thích hợp


• Lựa chọn chiến lược thương lượng - hòa giải
phù hợp và tư vấn cho quá trình đó.


• lựa chọn giữa mô hình hợp tác hay cạnh tranh
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Đại diện cho khách hàng trong
thương lượng và hòa giải


Tư vấn cho khách hàng:
- giải pháp đạt được có thỏa mãn yêu cầu của khách hàng


hay không
- thông báo cho khách hàng biết sớm những khả năng có


thể xảy ra khi thương lượng - hòa giải
- mô tả tiến trình hòa giải cho khách hàng
- nghiên cứu tìm hiểu các tổ chức cung cấp dịch vụ hòa


giải, quy tắc hòa giải và hòa giải viên
- lựa chọn người đại diện tốt nhất cho khách hàng tham


gia hòa giải
- xây dựng những phương án hòa giải khác nhau và phát


triển một chiến lược hòa giải
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Đại diện cho khách hàng trong
thương lượng và hòa giải


- rà soát lại những điểm mạnh và điểm yếu của vụ việc
cùng với khách hàng


- tìm hiểu kỹ những lợi ích cho khách hàng và ngược lại
- trình bày trực tiếp với khách hàng của phía bên kia
- kiên nhẫn trong quá trình hòa giải
- cân nhắc thận trọng việc trao đổi thông tin
- việc hòa giải không thành vẫn có thể đem lại lợi ích
• Thương lượng thay mặt cho khách hàng hoặc cùng với


khách hàng
• Đánh giá về mặt pháp lý của dự thảo thỏa thuận đạt


được trong hòa giải trước khi cam kết chính thức
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Các tổ chức cung cấp dịch vụ
hòa giải thương mại quốc tế


• Các tổ chức trọng tài quốc tế:
- Trọng tài của Phòng thương mại quốc tế-ICC
- Tòa án trọng tài quốc tế Luân đôn-LCIA
- Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ-AAA
- Viện trọng tài Luân Đôn- CIArb
- Hội đồng hòa giải Hồng Kông (trực thuộc Trung tâm trọng


tài quốc tế Hồng Kông –HKIAC)
- Trung tâm hòa giải Singapore-SMC (trực thuộc Học viện


Luật pháp Singapore)
• Các tổ chức mới:
- Trung tâm giải quyết tranh chấp hiệu quả-CEDR
- ADR Group, vv.
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Các tổ chức cung cấp dịch vụ
hòa giải ở Việt nam


• Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC)
bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp
Việt nam (VCCI) www.viac.org.vn.


• Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương
(Pacific International Arbitration Center –
PIAC) www.piac.com.vn OR www.piac.vn
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Các quy tắc hòa giải


• Quy tắc hòa giải của Ủy ban Liên hiệp quốc về Luật
thương mại quốc tế 4/12/1980 (UNCITRAL)


• Quy tắc giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) của Phòng
thương mại quốc tế ICC có hiệu lực từ 1/7/2001


• Thủ tục hòa giải của Tòa án Trọng tài quốc tế Luân Đôn
LCIA có hiệu lực từ 1/10/1999


• Quy tắc hòa giải của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt
nam (VIAC) – Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam
(VCCI) có hiệu lực từ 10/09/2007


• Quy tắc hòa giải của Trung tâm trọng tài quốc tế Thái
Bình Dương - PIAC
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Khóa đào tạo có uy tín về hòa
giải thương mại quốc tế


• Viện trọng tài Luân đôn:
- Khóa giới thiệu về hòa giải thương mại:


1 ngày - £549.00 (excl. of VAT)
- Khóa đào tạo và đánh giá hòa giải viên:


7 ngày -£3890 (excl. of VAT)


• Trung tâm hòa giải Singapore:
Khóa học về chiến lược quản lý xung đột cho các nhà
chuyên nghiệp: 2 ngày -S$650
Khóa học đánh giá kỹ năng hòa giải viên:
3 ngày - S$1300


• Vietnam (VCCI, MOJ & PIAC)
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5. Trọng tài – Tòa án


Khái niệm


• Trọng tài: là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua
hoạt động của trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba
độc lập nhằm chấm dứt xung đột bằng việc đưa ra một
phán quyết buộc các bên tranh chấp phải thực hiện (là
hình thức kết hợp giữa yếu tố thỏa thuận và tài phán);


• Tòa án: là hoạt động giải quyết tranh chấp thông qua
hoạt động của cơ quan tài phán nhà nước, nhân danh
quyền lực nhà nước để đưa ra các phán quyết buộc các
bên có nghĩa vụ thi hành và được bảo đảm thi hành bằng
sức mạnh cưỡng chế;
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So sánh các phương thức
giải quyết tranh chấp trọng tài – Tòa án


Tiêu chí Trọng tài Tòa án


- Tính chung thẩm của phán quyết


- Sự công nhận quốc tế


- Năng lực chuyên môn


- Tính linh hoạt trong thủ tục


- Thuận lợi trong việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời


- Nhân chứng


- Thời gian


- Tính bí mật


- Phí tổn


18/10/2010 www.dzungsrt.com1 41


Các tiêu chí đánh giá để tư vấn lựa chọn
phương thức giải quyết tranh chấp thích hợp


• Quy định của pháp luật
• Thiện chí của các bên
• Thời gian và tính kịp thời
• Chuyên môn
• Chi phí
• Hiệu quả kinh tế
• Bảo mật
• Khả năng cưỡng chế thi hành
• Kiểm soát quá trình bởi các bên
• Quy định trong Hợp đồng
• Lợi thế và bất lợi của thân chủ
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Tài liệu tham khảo về thương lượng
và hòa giải thương mại quốc tế


• Palmer and Roberts: Dispute processes: ADR and the
primary forms of decision making


• Henry Brown and Arthur Marriott, ADR: Principles and
Practice, 2nd ed. Sweet and Maxwell, 1999.


• Goldberg, Sander, Rogers, Dispute Resolution: Negotiation,
Mediation and Other Processes, 3d ed., 1999


• L. Riskin, Dispute Resolution and Lawyers, West Publishing
Co, 1997


• Gerald Williams, Legal Negotiation and Settlement, 1983
• W. Trachte-Huber and S. Huber, Reaching Agreement in Law


and Business 1998
• Christian Buhring-Uhle, Arbitration and Mediation in


International Business, Kluwer Law International, 1998
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Tài liệu tham khảo về thương lượng
và hòa giải thương mại quốc tế


• H. Raiffa, The Art and Science of Negotiation, Cambridge,
Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.


• R. Fisher and W. Ury, Getting to Yes: Negotiating Agreement
Without Giving In, 2d ed., Penguin Books, 1991


• Robert A. Baruch Bush and Joseph P. Folger, The Promise of
Mediation: The Transformative Approach to Conflict, new
and rev. edn. San Francisco: Jossey-Bass, 2005


• Karl Mackie and Eileen Carroll, International Mediation: The
Art of Business Diplomacy, Kluwer Law International, 1999


• F. Elashmawi, Competing Globally: Mastering Cross-Cultural
Management and Negotiations, Butterworth-Heinemann,
2001


18/10/2010 www.dzungsrt.com1 44


6. Những vấn đề thực tiễn khi lựa chọn
trọng tài để giải quyết tranh chấp


• Lựa chọn tổ chức trọng tài


• Lựa chọn quy tắc tố tụng trọng tài


• Lựa chọn trọng tài viên


• Lựa chọn nơi tiến hành xét xử trọng tài


• Lựa chọn luật sư nước ngoài


• Chuẩn bị cho vụ kiện trọng tài
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Các tổ chức trọng tài quốc tế


• Khu vực châu Á – Thái Bình Dương:
- Nhóm trọng tài khu vực châu Á – Thái Bình Dương - Asia Pacific


Regional Arbitration Group ('APRAG') gồm có 30 thành viên:
http://www.aprag.org./


- Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC):
http://www.siac.org.sg/


- Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông (HKIAC):
http://www.hkiac.org/HKIAC/HKIAC_English/main.html


- Ủy ban trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung quốc
(CIETAC): http://cietac.org.cn/english/introduction/intro_3.htm


- Hiệp hội trọng tài thương mại Nhật Bản (JCAA):
http://www.jcaa.or.jp/e/index-e.html


- Tòa án trọng tài quốc tế của Phòng thương mại quốc tế (ICC):
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Các tổ chức trọng tài Việt nam


• Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) bên cạnh
Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam (VCCI) trụ sở
chính ở Hà nội;


• Trung tâm trọng tài kinh tế Hà nội
• Trung tâm trọng tài kinh tế Thăng Long
• Trung tâm trọng tài kinh tế Bắc giang
• Trung tâm trọng tài kinh tế Sài gòn
• Trung tâm trọng tài kinh tế Cần Thơ
• Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương – PIAC
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Sự khác biệt
giữa các tổ chức trọng tài


• Uy tín quốc tế
• Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành, giúp việc
• Quy tắc hành chính
• Quy tắc tố tụng
• Các dịch vụ cung cấp
• Danh sách trọng tài viên: tiêu chuẩn, quy trình tuyển


chọn và đào tạo
• Chi phí hành chính, lệ phí trọng tài, phí trọng tài viên và


các chi phí khác
• Chịu sự điều chỉnh của Luật trọng tài
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Yếu tố cân nhắc khi
lựa chọn quy tắc tố tụng trọng tài
• Tổ chức trọng tài đã chọn có cho phép áp dụng quy tắc tố


tụng trọng tài khác hay không?


• Quy tắc tố tụng trọng tài có phù hợp với tiêu chuẩn quốc
tế - Quy tắc trọng tài của Ủy ban Liên hiệp quốc về Luật
thương mại quốc tế (UNCITRAL) hay không?


• Mức độ can thiệp của tổ chức trọng tài vào việc xét xử
hay tính độc lập của trọng tài viên như thế nào?


• Sự tự do lựa chọn của các bên tranh chấp có được tôn
trọng hay không ?
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Lựa chọn Hòa giải viên - trọng tài viên


• Tiêu chuẩn


� Kiến thức


� Kỹ năng


� Phẩm chất đạo đức


• Các phương thức đánh giá


� Nơi đào tạo


� Nơi thực tập nghề nghiệp


� Kinh nghiệm thực tiễn


� Đánh giá của thị trường


� Chuyên môn chuyên sâu của trọng tài viên
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Lựa chọn
nơi tiến hành xét xử trọng tài


• Luật trọng tài có phù hợp với tiêu chuẩn quốc
tế - Luật trọng tài mẫu của Ủy ban Liên hiệp
quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)
hay không?


• Tòa án sở tại có hỗ trợ trọng tài hay không?


• Chi phí và sự thuận tiện cho các bên tranh
chấp
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Lựa chọn luật sư nước ngoài


• Luật sư nước ngoài đã tham gia đàm phán và tư vấn soạn
thảo hợp đồng


• Luật sư nước ngoài là đối tác kinh doanh quốc tế của các
công ty luật Việt nam


• Thông qua các ấn phẩm quốc tế đánh giá mức độ tín
nhiệm luật sư của thị trường
� www.legal500.com
� www.chambersandpartners.com
� http://www.practicallaw.com/home.do
� http://www.whoswholegal.com./


• Tiếp cận trực tiếp
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Chuẩn bị cho vụ kiện trọng tài


• Tóm tắt vụ tranh chấp và những chứng cứ chủ yếu của vụ kiện
• Ghi nhớ những thời hạn tố tụng trọng tài để lên kế hoạch


chuẩn bị
• Tư vấn cho khách hàng về các phương án có thể xảy ra trong vụ


kiện trọng tài
• Soạn thảo Đơn khởi kiện, Bản tự bào chữa, Đơn kiện lại và các


Bản giải trình khác một cách chi tiết, đầy đủ và đúng hạn.
• Nhanh chóng bảo lưu quyền khiếu nại của khách hàng trong


quá trình tố tụng trọng tài đối với việc chỉ định trọng tài viên,
việc thành lập hội đồng trọng tài, việc tuân thủ quy tắc tố tụng
trọng tài, vv. một cách thích hợp.


• Cân nhắc việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo
đảm cho việc giải quyết tranh chấp bởi trọng tài và thực hiện
phán quyết trọng tài sau này.


• Tích cực chủ động trong tranh luận trực tiếp tại phiên xét xử
trọng tài, vv.
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Tài liệu tham khảo về trọng tài quốc tế


• • * Gary Born, International Commercial Arbitration – Commentary
and Materials, The Hague (Transnational Publishers / Kluwer Law
International 2nd Edition) 2001.


• • * Thomas Carbonneau, Cases and Materials on Commercial
Arbitration and Docu-mentary Supplement, 3rd edition (Juris
Publishing) 2003.


• • * Thomas Carbonneau, Law and Practice of Arbitration (Juris
Publishing) 2003.


• • * W Lawrence Craig, William W Park & Jan Paulsson, International
Chamber of Commerce Arbitration, 3rd edition, Dobbs Ferry / NY
(Oceana) 2000


• • ** Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial
Arbitration (ed. by Emmanuel Gaillard and John Savage), Kluwer Law
International 1999.


• • ** Julian D M Lew, ed. Contemporary Problems in International
Arbitration, London (CCLS, now Kluwer) 1986.
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Tài liệu tham khảo về trọng tài quốc tế


• • *** Julian D M Lew, Loukas A Mistelis and Stefan Kröll, Comparative
Interna-tional Commercial Arbitration, Kluwer Law International 2003.


• • ** Jean-François Poudret et Sébastien Besson, Droit comparé de
l’arbitrage interna-tional, (Bruylant, LGDJ & Schulthess 2002)


• • ** Alan Redfern & Martin Hunter with Nigel Blackaby and
Constantine Partasides, Law and Practice of International Commercial
Arbitration (Sweet & Maxwell 4th edi-tion) 2004.


• • * W Michael Reismann, W Laurence Craig, William W Park & Jan
Paulsson, Interna-tional Commercial Arbitration, Cases, Materials and
Notes on the Resolution of In-ternational Business Disputes
(Foundation Press) 1997.


• • * Petar Šarčević, (ed.), Essays on International Commercial
Arbitration (Graham & Trotman / Martinus Nijhoff) 1989.


• • * Tibor Várady, John J Barceló, III, Arthur T von Mehren,
International Commercial Arbitration – A Transnational Perspective,
St. Paul, Minn (West Group – American Casebook Series, 2nd edition)
2002.








KỸ NĂNG SOẠN THẢO TƯ VẤN,
Ý KIẾN PHÁP LÝ


LuLuậậtt sưsư. . NguyNguyễễnn MMạạnhnh DDũũngng
ThThạạcc ssỹỹ LuLuậậtt TrưTrườờngng Queen Mary Queen Mary, , ĐHTH ĐHTH LuânLuân ĐônĐôn ((AnhAnh))
TrưTrưởởngng VPLS VPLS TưTư vvấấnn ĐĐộộcc LLậậpp –– DzungsrtDzungsrt & Associates& Associates
SSáángng llậậpp viênviên --TrTrọọngng ttààii viênviên TrungTrung tâmtâm trtrọọngng ttààii ququốốcc ttếế


ThThááii BBììnhnh DươngDương -- PIACPIAC
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ThamTham khkhảảoo


-- TTààii liliệệuu mônmôn hhọọcc KKỹỹ năngnăng sosoạạnn ththảảoo vănvăn bbảảnn
(Communications Skills 1: Writing)(Communications Skills 1: Writing)


-- ChươngChương trtrììnhnh KhKhóóaa hhọọcc KKỹỹ năngnăng hhàànhnh nghnghềề
ccủủaa LuLuậậtt sưsư (Legal Skills) (Legal Skills) ccủủaa TrưTrườờngng LuLuậậtt, , 
ĐĐạạii hhọọcc ttổổngng hhợợpp Westminster (Westminster (AnhAnh).).
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NNộộii dung dung cơcơ bbảảnn


1. Phân lo1. Phân loạại mi mụục đc đíích sch sửử ddụụng văn bng văn bảản tư vn tư vấấn, ý kin, ý kiếến phn phááp lýp lý


2. Gi2. Giớớii thithiệệuu vvềề ccáácc vănvăn bbảảnn thưthườờngng ddùùngng trongtrong ttư vư vấấn phn phááp lup luậậtt


3. C3. Cáácc yêuyêu ccầầuu đđốốii vvớớii viviệệc soc soạạn thn thảảo văno văn bbảảnn ssửử ddụụngng trongtrong hohoạạtt đđộộngng


ttư vư vấấn phn phááp lup luậậtt


4. V4. Vấấn đn đềề ccầần quan tâm khi son quan tâm khi soạạn thn thảảo văno văn bbảảnn ssửử ddụụngng trongtrong hohoạạtt


đđộộngng ttư vư vấấn phn phááp lup luậậtt


5. C5. Cấấuu trtrúúcc thưthư tưtư vvấấnn ggửửii đđếếnn KhKháách hch hààngng


6. C6. Cáác vc vấấn đn đềề khkháácc


7. T7. Tììnhnh huhuốốngng ththựựcc hhàànhnh: : sosoạạnn ththảảoo vvàà bbììnhnh luluậậnn thưthư tưtư vvấấnn dodo hhọọcc


viênviên sosoạạnn
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1. 1. MMụụcc đđííchch ssửử ddụụngng
ThTh−− titiªªuu ®®Ò Ò ccññaa VV¨̈nn phphßßngng LuLuËËtt ss−−


KÝnhKÝnh ggööii: B: Bµµ HH
GiGi¸̧mm ®®èècc KhKh¸̧chch hhµµngng
CC««ngng tyty TNHH TTNHH T
®®ÞaÞa chchØØ: : ThThµµnhnh phphèè. H, . H, ngngµµyy ... ... thth¸̧ngng ... ... nn¨̈mm ......
ThTh−−aa bbµµ,,
VÒ VÒ viviÖÖcc:: GiGi¸̧ trÞtrÞ phph¸̧pp lýlý ccññaa HHîîpp §§åångng ssèè 2004051/D2004051/D--01 01 kýký ngngµµyy ......
SauSau khikhi nghinghiªªnn ccøøuu HHîîpp ®®åångng nãinãi trtrªªnn vvµµ cc¸̧cc vv¨̈nn thth−− traotrao ®®ææii gigi÷÷aa cc¸̧cc bbªªnn chchóóngng tt««ii cãcã ý ý kiÕnkiÕn nhnh−− sausau::
1. 1. HHîîpp ®®åångng nnµµyy do do GiGi¸̧mm ®®èècc khkh¸̧chch hhµµngng ccññaa CC««ngng tyty TNHH T lTNHH T lµµ bbµµ vvµµ bbµµ J J –– GiGi¸̧mm ®®èècc phph¸̧tt hhµµnhnh ccññaa
CC««ngng tyty liliªªnn doanhdoanh D D kýký kÕtkÕt mmµµ khkh««ngng cãcã giÊygiÊy ññyy quyÒnquyÒn ccññaa ®¹®¹i i didiÖÖnn theotheo phph¸̧pp luluËËtt ccññaa cc¸̧cc bbªªnn thamtham
giagia hhîîpp ®®åångng. Theo . Theo quyquy ®®ÞnhÞnh ccññaa phph¸̧pp luluËËtt ViViÖÖtt Nam Nam thth×× chchØØ cãcã ®¹®¹i i didiÖÖnn theotheo phph¸̧pp luluËËtt ccññaa haihai bbªªnn llµµ
GiGi¸̧mm ®®èècc CC««ngng tyty TNHH T vTNHH T vµµ TTæængng GiGi¸̧mm ®®èècc CC««ngng tyty liliªªnn doanhdoanh D D mmííii cãcã ththÈÈmm quyÒnquyÒn kýký kÕtkÕt hhîîpp
®®åångng nÕunÕu hhää khkh««ngng ññyy quyÒnquyÒn chocho ngng−−êiêi khkh¸̧cc. . 
Do Do ®®ã ã HHîîpp ®®åångng trtrªªnn cãcã ththÓÓ bÞbÞ TTßßaa ¸̧n n tuytuyªªnn bbèè vv«« hihiÖÖuu totoµµnn bbéé vvµµ theotheo quyquy ®®ÞnhÞnh ccññaa phph¸̧pp luluËËtt thth×× cc¸̧cc
bbªªnn khkh««ngng ®−®−îîcc phÐpphÐp hohoÆÆcc phph¶¶ii chÊmchÊm ddøøtt viviÖÖcc ththùùcc hihiÖÖnn hhîîpp ®®åångng bÞbÞ tuytuyªªnn llµµ vv«« hihiÖÖuu. . HHËËuu ququ¶¶ ccññaa viviÖÖcc
xxöö lýlý hhîîpp ®®åångng vv«« hihiÖÖuu ®−®−îîcc ththùùcc hihiÖÖnn trtrªªnn nguynguyªªnn tt¾¾c c thithiÖÖtt hh¹¹i i phph¸̧tt sinhsinh cc¸̧cc bbªªnn phph¶¶ii ttùù chÞuchÞu. V. V×× thÕthÕ
viviÖÖcc ®®ßßii bbååii thth−−êngêng thithiÖÖtt hh¹¹i i theotheo HHîîpp ®®åångng nnµµyy khãkhã cãcã ththÓÓ ®−®−îîcc TTßßaa ¸̧n n chÊpchÊp nhnhËËnn
2. 2. ChChóóngng tt««ii xinxin ggööii kÌmkÌm theotheo ®©®©y y bb¶¶nn thth¶¶oo vv¨̈nn bb¶¶nn mmµµ quýquý CC««ngng tyty cãcã ththÓÓ xemxem xÐtxÐt ®Ó®Ó ggööii chocho CC««ngng tyty
liliªªnn doanhdoanh D D nhnh»»mm môcmôc ®®ÝchÝch khkh¾¾c c phôcphôc mméétt phphÇÇnn thithiÖÖtt hh¹¹i i thth««ngng qua qua thth−¬−¬ngng ll−¬−¬ngng..
ChChóóngng tt««ii tin tin tt−ë−ëngng rr»»ngng bb¶¶nn thth¶¶oo vv¨̈nn bb¶¶nn ®®ÝnhÝnh kÌmkÌm cãcã ththÓÓ phphÇÇnn nnµµoo gigióópp quýquý CC««ngng tyty gigi¶¶ii quyÕtquyÕt vôvô viviÖÖcc
trtrªªnn vvííii ®®èèii tt¸̧cc ccññaa mm××nhnh theotheo hh−í−íngng cãcã llîîii nhÊtnhÊt chocho quýquý CC««ngng tyty..
TrTr©©nn trträängng
TrTr−ë−ëngng VV¨̈nn phphßßngng
((®·®· kýký vvµµ ®®ãngãng dÊudÊu))
LuLuËËtt ss−−......
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MMụụcc đđííchch ssửử ddụụngng
ThTh−− titiªªuu ®®Ò Ò ccññaa VV¨̈nn phphßßngng LuLuËËtt ss−−


ThThµµnhnh phphèè H, H, ngngµµyy......thth¸̧ngng......nn¨̈mm......
KÝnhKÝnh ggööii: : ¤¤ngng V,V,


CôcCôc trtr−ë−ëngng CôcCôc HH
§§ÞaÞa chchØØ tt¹¹i ...i ...


V/v: V/v: DDùù ¸̧n Hn HÖÖ ththèèngng QuQu¶¶nn lýlý H...H...
SauSau khikhi nghinghiªªnn ccøøuu ss¬¬ bbéé cc¸̧cc ttµµii liliÖÖuu liliªªnn quanquan ®®ÕnÕn DDùù ¸̧n V n V hihiÖÖnn ll−−uu gigi÷÷ tt¹¹i i 
quýquý cc¬¬ quanquan ((theotheo danhdanh môcmôc kÌmkÌm theotheo), ), chchóóngng tt««ii xinxin trtr××nhnh bbµµyy mméétt bb¶¶nn tãmtãm
tt¾¾t t nnééii dung dung ssùù viviÖÖcc ®®ÝnhÝnh kÌmkÌm ®Ó®Ó quýquý cc¬¬ quanquan bbææ sung vsung vµµ ®−®−a a rara mméétt ssèè ý ý kiÕnkiÕn
tt−− vÊnvÊn ss¬¬ bbéé ban ban ®®ÇÇuu vÒvÒ cc¸̧cc vÊnvÊn ®®Ò Ò phph¸̧pp lýlý ccññaa DDùù ¸̧n n ®Ó®Ó quýquý cc¬¬ quanquan xemxem xÐtxÐt
hh−í−íngng gigi¶¶ii quyÕtquyÕt nhnh−− sausau::
1. 1. MMèèii quanquan hhÖÖ gigi÷÷aa HHîîpp ®®åångng LL¾¾p p ®®ÆÆtt ThiÕtThiÕt bÞbÞ vvµµ HHîîpp ®®åångng VayVay vvèènn
2. 2. ThêiThêi hihiÖÖuu khkhëëii kikiÖÖnn gigi¶¶ii quyÕtquyÕt tranhtranh chÊpchÊp phph¸̧tt sinhsinh tõtõ hhîîpp ®®åångng ll¾¾p p ®®ÆÆtt
3. 3. ThThÈÈmm quyÒnquyÒn gigi¶¶ii quyÕtquyÕt tranhtranh chÊpchÊp
4. 4. ThTh−− cam cam kÕtkÕt ccññaa §§¹¹i i ssøø ququ¸̧nn CC
5. C5. C¬¬ ssëë phph¸̧pp lýlý
a. a. TrTr¶¶ nnîî vvèènn vayvay
b. Vi phb. Vi ph¹¹m m ccññaa nhnhµµ ththÇÇuu theotheo hhîîpp ®®åångng ll¾¾p p ®®ÆÆtt
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MMụụcc đđííchch ssửử ddụụngng
6. 6. §§Ò Ò xuÊtxuÊt gigi¶¶ii quyÕtquyÕt


HiHiÖÖnn tt¹¹i i hhÖÖ ththèèngng V V vvÉÉnn chch−−a a ththÓÓ ®−®−a a vvµµoo hoho¹¹t t ®®ééngng do do cãcã trôctrôc trtrÆÆcc phph¸̧tt
sinhsinh sausau khikhi ll¾¾p p ®®ÆÆtt trongtrong khikhi ®®ã ã phÝaphÝa C C trtr×× hoho··nn viviÖÖcc ssööaa chch÷÷aa ququ¸̧ cc¶¶
thêithêi hh¹¹n n bb¶¶oo hhµµnhnh nhiÒunhiÒu nn¨̈mm vvµµ chch−−a a tiÕntiÕn hhµµnhnh bbµµnn giaogiao cucuèèii ccïïngng theotheo
ththááaa thuthuËËnn. . §§ÓÓ yyªªuu ccÇÇuu C C cãcã bibiÖÖnn phph¸̧pp tÝchtÝch ccùùcc gigi¶¶ii quyÕtquyÕt ddøøtt ®®iiÓÓmm cc¸̧cc
saisai sãtsãt vvµµ hh−− hháángng ccññaa hhÖÖ ththèèngng, , chchóóngng tt««ii xinxin ®®Ò Ò xuÊtxuÊt mméétt ssèè hh−í−íngng
gigi¶¶ii quyÕtquyÕt ®Ó®Ó quýquý CôcCôc xemxem xÐtxÐt::
Can Can thithiÖÖpp ccññaa §§¹¹i i ssøø ququ¸̧nn CC
NgõngNgõng thanhthanh toto¸̧nn nnîî chocho EE..
KhKhëëii kikiÖÖnn tt¹¹i i trträängng ttµµii ICCICC
HyHy vväängng nhnh÷÷ngng ý ý kiÕnkiÕn ss¬¬ bbéé trtrªªnn ®©®©y y cãcã ththÓÓ gigióópp quýquý cc¬¬ quanquan trongtrong llÇÇnn
llµµmm viviÖÖcc tiÕptiÕp theotheo vvííii ®®èèii tt¸̧cc vvµµ ®¹®¹i i ssøø ququ¸̧nn C. VPLS C. VPLS chchóóngng tt««ii ss½½n n 
ssµµngng hhçç trtrîî quýquý cc¬¬ quanquan trongtrong viviÖÖcc thth−¬−¬ngng ll−î−îngng vvííii cc¸̧cc ®®èèii tt¸̧cc kinhkinh
doanhdoanh vvµµ soso¹¹n n thth¶¶oo nhnh÷÷ngng ttµµii liliÖÖuu ccÇÇnn thiÕtthiÕt khikhi ®−®−îîcc yyªªuu ccÇÇuu..
TrTr©©nn trongtrong..
TrTr−ë−ëngng VV¨̈nn phphßßngng
((®·®· kýký vvµµ ®®ãngãng dÊudÊu))
LuLuËËtt ss−−......
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2. C2. CÁÁC HÌNH THC HÌNH THỨỨC VĂN BC VĂN BẢẢN THƯN THƯỜỜNG NG 
DDÙÙNG TRONG NG TRONG TTƯ VƯ VẤẤN PHN PHÁÁP LUP LUẬẬTT


CCáácc hhììnhnh ththứứcc vănvăn bbảảnn
ththưườờng sng sửử ddụụngng trongtrong
quanquan hhệệ vvớớii khkháách hch hààngng


ThưThư đđềề nghnghịị mmứứcc cung ccung cấấp p 
ddịịch vch vụụ
ThưThư ttừừ chchốốii yêuyêu ccầầuu ccủủaa
khkháách hch hààngng
ThưThư đđềề nghnghịị cungcung ccấấpp thôngthông
tintin hohoặặcc ttààii liliệệuu bbổổ sungsung
ThưThư tưtư vvấấnn
ThưThư đđốốcc nnợợ
vv.vv.


CCáácc hhììnhnh ththứứcc vănvăn bbảảnn ssửử
ddụụngng trongtrong quanquan hhệệ vvớớii ngưngườờii
ththứứ baba


CôngCông vănvăn hhỏỏii ýý kikiếếnn chchíínhnh
ththứứcc ccủủaa ccáácc cơcơ quanquan hhữữuu
quanquan
ThưThư đđềề nghnghịị ngưngườờii ththứứ baba
thanhthanh totoáánn, , llààmm hohoặặcc khôngkhông
llààmm mmộộtt viviệệcc ggìì theotheo yêuyêu ccầầuu
ccủủaa khkháách hch hààngng
ÝÝ kikiếếnn phpháápp lýlý
vv.vv.
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3. C3. CÁÁC YÊU CC YÊU CẦẦU ĐU ĐỐỐI VI VỚỚI VII VIỆỆC SOC SOẠẠN THN THẢẢO O 
VĂN BVĂN BẢẢN TRONGN TRONG TTƯ VƯ VẤẤN PHN PHÁÁP LUP LUẬẬTT


TưTư vvấấnn phphảảii chchíínhnh xxáácc
TưTư vvấấnn phphảảii phphùù hhợợpp vvớớii vvấấnn đđềề khkhááchch hhààngng quanquan tâmtâm
TưTư vvấấnn phphảảii đưđượợcc câncân nhnhắắcc kkỹỹ lưlưỡỡngng
VănVăn bbảảnn tưtư vvấấnn phphảảii rõrõ rrààngng, , ssáángng ssủủaa
TưTư vvấấnn phphảảii đđầầyy đđủủ, , trtrọọnn vvẹẹnn
NgônNgôn ngngữữ tưtư vvấấnn phphảảii chchắắcc chchắắnn
VVấấnn đđềề ccầầnn tưtư vvấấnn phphảảii đưđượợcc gigiảảii ththííchch ccụụ ththểể
ViViệệcc đưađưa rara ý ý kikiếếnn phpháápp lýlý phphảảii ththậậtt ssựự khkhááchch quanquan, , khôngkhông
thiênthiên vvịị
NgônNgôn ngngữữ tưtư vvấấnn phphảảii ccóó ssứứcc thuythuyếếtt phphụụcc
SSửử ddụụngng ngônngôn ttừừ ((ccáácc khkhááii niniệệmm phpháápp lýlý) ) mmộộtt ccááchch chchíínhnh xxáácc
NNộộii dung dung tưtư vvấấnn ccóó ththểể phphảảii đơnđơn gigiảảnn, , ddễễ hihiểểuu đđốốii vvớớii nhnhữữngng
ngưngườờii khôngkhông ccóó trtrììnhnh đđộộ chuyênchuyên mônmôn
NNộộii dung dung tưtư vvấấnn phphảảii ththốốngng nhnhấấtt







2/8/20092/8/2009 www.dzungsrt.comwww.dzungsrt.com 99


4. 4. VVấấnn đđềề cơcơ bbảảnn ccầầnn quanquan tâmtâm


ViViếếtt chocho aiai??
ViViếếtt ccááii ggìì??
TTạạii saosao llạạii viviếếtt nhưnhư vvậậyy??
ViViếếtt nhưnhư ththếế nnààoo??
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ViViếếtt chocho aiai -- ĐĐốốii tưtượợngng ssựự ddụụngng tưtư vvấấnn ccủủaa bbạạnn


LuLuậậtt sưsư trtrảả llởởii câucâu hhỏỏii tưtư vvấấnn ccủủaa khkhááchch hhààngng llàà
ccáá nhânnhân, , ttổổ chchứứcc hay hay doanhdoanh nghinghiệệpp
LuLuậậtt sưsư tranhtranh luluậậnn vvềề mmộộtt vvấấnn đđềề phpháápp lýlý vvớớii luluậậtt
sưsư đđồồngng nghinghiệệpp ((luluậậtt sưsư hưhướớngng ddẫẫnn, , luluậậtt sưsư đđốốii
ttáácc, vv.), vv.)
LuLuậậtt sưsư viviếếtt chocho ththẩẩmm phpháán/trn/trọọngng ttààii viênviên vvềề vvụụ
viviệệcc đangđang gigiảảii quyquyếếtt
LuLuậậtt sưsư trtrììnhnh bbààyy ý ý kikiếếnn phpháápp lýlý chocho mmộộtt cơcơ quanquan
chchứứcc năngnăng ccủủaa NhNhàà nưnướớcc
LuLuậậtt sưsư viviếếtt chocho mmộộtt khkhááchch hhààngng đangđang thươngthương
lưlượợngng, vv. , vv. 
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ViViếếtt ccááii ggìì? ? -- BBạạnn ccầầnn truytruyềềnn đđạạtt nnộộii dung dung ggìì


CCáácc ssựự kikiệệnn ththựựcc ttếế/ / thôngthông tintin
MMộộtt hohoặặcc nhinhiềềuu llậậpp luluậậnn, , gigiảả thithiếếtt, , llậậpp trưtrườờngng
MMộộtt hohoặặcc nhinhiềềuu llậậpp luluậậnn ccủủaa bbạạnn ((quanquan điđiểểmm phpháápp
lýlý))
SSựự hihiểểuu bibiếết/kit/kiếếnn ththứứcc ccủủaa bbạạnn
ThiThiệệnn chchíí ssẵẵnn ssààngng thươngthương lưlượợngng
MMộộtt côngcông viviệệcc hohoặặcc mmộộtt đđềề nghnghịị mmàà bbạạnn mongmong
mumuốốnn ngưngườờii nhnhậậnn thưthư llààmm chocho bbạạnn, vv., vv.
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TTạạii saosao? ? MMụụcc đđííchch ccủủaa thưthư tưtư vvấấnn


ĐĐểể ththểể hihiệệnn kikiếếnn ththứứcc vvàà hihiểểuu bibiếếtt ccủủaa bbạạnn??
ĐĐểể ththểể hihiệệnn ccáácc kkỹỹ năngnăng ccủủaa bbạạnn vvềề nghiênnghiên ccứứuu, , 
gigiảảii ththííchch phpháápp luluậậtt, , thươngthương lưlượợngng, , tưtư vvấấnn, vv., vv.
ĐĐạạtt đưđượợcc mmộộtt kkếếtt ququảả liênliên quanquan đđếếnn mmộộtt aiai khkháácc
đangđang llààmm mmộộtt viviệệcc ggìì đđóó
ThuyThuyếếtt phphụụcc mmộộtt aiai đđóó thaythay đđổổii quanquan điđiểểmm hohoặặcc
llààmm mmộộtt điđiềềuu ggìì đđóó..
ĐĐáánhnh gigiáá mmộộtt ttììnhnh huhuốốngng ccóó ththểể gigiúúpp mmộộtt cơcơ quanquan
khkháácc rara quyquyếếtt đđịịnhnh
TTựự ththểể hihiệệnn mmììnhnh mmộộtt ccááchch rõrõ rrààngng nhnhấấtt
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ViViếếtt nhưnhư ththếế nnààoo? ? 


ThưThư tưtư vvấấnn đđóó ccóó ttíínhnh chchấấtt chchíínhnh ththứứcc (formal) hay (formal) hay 
khôngkhông chchíínhnh ththứứcc (informal) ?(informal) ?
BBạạnn ccóó ccầầnn phphảảii sosoạạnn ththảảoo thưthư theotheo mmộộtt ccấấuu trtrúúcc
nhnhấấtt đđịịnhnh hay hay khôngkhông??
BBạạnn ccóó ccầầnn phphảảii ssửử ddụụngng mmộộtt ngônngôn ngngữữ nhnhấấtt đđịịnhnh
hay hay khôngkhông??
BBạạnn nênnên ssửử ddụụngng mmộộtt phongphong ccááchch viviếếtt (style) (style) nnààoo??
CCááchch ththứứcc hihiệệuu ququảả nhnhấấtt đđểể đđạạtt đưđượợcc mmụụcc ddííchch
ccủủaa bbạạnn llàà ggìì??
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KKỹỹ năngnăng sosoạạnn ththảảoo ddựựaa vvààoo ccáácc khkhảả năngnăng::


LLậậpp kkếế hohoạạchch ththựựcc hihiệệnn ccáácc nhinhiệệmm vvụụ ccủủaa bbạạnn;;
TiTiếếnn hhàànhnh nghiênnghiên ccứứuu;;
DDựự ththảảoo thưthư tưtư vvấấnn;;
ĐĐáápp ứứngng đưđượợcc nhinhiệệmm vvụụ vvạạchch rara, , ccáácc tiêutiêu chchíí
đđáánhnh gigiáá, , xxếếpp hhạạngng;;
ĐĐọọcc vvàà ssửửaa llạạii ddựự ththảảoo tưtư vvấấnn;;
ChuyChuyểểnn giaogiao bbảảnn tưtư vvấấnn chchíínhnh ththứứcc
mmộộtt ccááchch ccóó hihiệệuu ququảả phphùù hhợợpp vvớớii ccáácc nhinhiệệmm vvụụ
đãđã vvạạchch rara. . 
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LLậậpp kkếế hohoạạchch


HiHiểểuu đưđượợcc bbảảnn chchấấtt ccủủaa ccáácc vvấấnn đđềề mmàà bbạạnn
ccầầnn phphảảii tưtư vvấấnn ((luluậậtt nnààoo áápp ddụụngng, , vvấấnn đđềề
tranhtranh chchấấpp ccầầnn gigiảảii quyquyếếtt, , tưtư vvấấnn chocho mmộộtt
hay hay nhinhiềềuu bênbên, vv.), vv.)
HiHiểểuu mmộộtt ccááchch đđầầyy đđủủ nnộộii dung dung ccủủaa câucâu hhỏỏii
ccầầnn tưtư vvấấnn
VVạạchch rara đưđượợcc ccááchch ththứứcc ttììmm kikiếếmm vănvăn bbảảnn
phpháápp luluậậtt ththííchch hhợợpp
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CCáácc thaothao ttáácc ccụụ ththểể


ĐĐáánhnh ddấấuu ccáácc vvấấnn đđềề mmàà bbạạnn ccầầnn trtrảả llờờii
trongtrong câucâu hhỏỏii. . 
GhiGhi chchúú đđầầyy đđủủ ccáácc trtrííchch ddẫẫnn luluậậtt mmàà bbạạnn
ccầầnn viviệệnn ddẫẫnn khikhi tưtư vvấấnn
KiKiểểmm tratra vvàà so so ssáánhnh ((đđốốii chichiếếuu) ) thôngthông tin tin 
hay hay nnóóii ccááchch khkháácc llàà ttổổ chchứứcc thôngthông tin tin theotheo
ccáácc đđềề mmụụcc nhnhấấtt đđịịnhnh
Quay Quay llạạii câucâu hhỏỏii ccầầnn tưtư vvấấnn. . XemXem xxéétt ccáácc đđềề
mmụụcc mmàà bbạạnn ccóó vvàà câucâu hhỏỏii trưtrướớcc mmặặtt bbạạnn.  .  







2/8/20092/8/2009 www.dzungsrt.comwww.dzungsrt.com 1717


5. C5. CẤẤU TRU TRÚÚC THƯ TƯ VC THƯ TƯ VẤẤNN


(i)(i) PhPhầầnn mmởở đđầầuu


(ii)(ii) MMô tô tảả ttóóm tm tắắt st sựự viviệệcc


(iii)(iii) XXáácc đđịịnhnh ccáácc vvấấnn đđềề LuLuậật sưt sư đưđượợcc yêuyêu ccầầuu tưtư vvấấnn


(iv)(iv) LiLiệệtt kêkê ccáácc vănvăn bbảảnn quy phquy phạạm phm phááp lup luậật t áápp ddụụngng


(v)(v) NNộộii dung: Phândung: Phân ttííchch ssựự viviệệcc -- GiGiảảii phpháápp vvàà khuykhuyếến n 


nghnghịị ccủủaa luluậật sưt sư


(vi)(vi) KKếếtt ththúúcc: : đưađưa rara kkếếtt luluậậnn vvềề vvấấnn đđềề vvàà ssẵẵnn ssààngng gigiảảii


ththííchch trtrựựcc titiếếpp hohoặặcc bbổổ sung sung khikhi ccầầnn..
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ChuChuẩẩnn bbịị


ĐĐọọcc kkỹỹ câucâu hhỏỏii
SuySuy nghnghĩĩ vvềề câucâu hhỏỏii
LênLên danhdanh ssááchch ccáácc vvấấnn đđềề ccầầnn tưtư vvấấnn trongtrong câucâu
hhỏỏii
TTổổ chchứứcc ccáácc ý ý tưtưởởngng trtrảả llờờii trongtrong mmộộtt trtrậậtt ttựự lôglôgíícc
DưDướớii mmỗỗii ý ý tưtưởởngng đđáánhnh ddấấuu chchứứngng ccứứ mmàà bbạạnn ccóó
đđểể chchứứngng minh minh chocho ý ý tưtưởởngng đđóó..
ChChỉỉ bbắắtt đđầầuu ddựự ththảảoo khikhi đãđã bibiếếtt rõrõ mmììnhnh đangđang viviếếtt
ggìì!!
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PhPhầầnn mmởở đđầầuu


ChChỉỉ rõrõ ccááchch ththứứcc bbạạnn ssẽẽ trtrảả llờờii câucâu hhỏỏii bbằằngng
ccááchch đđềề ccậậpp mmộộtt ccááchch vvắắnn ttắắtt ccáácc vvấấnn đđềề
chchíínhnh mmàà bbạạnn ssẽẽ tưtư vvấấnn
KhôngKhông viviếếtt llạạii câucâu hhỏỏii mmộộtt llầầnn nnữữaa
KhôngKhông gigiảả đđịịnhnh rrằằngng ngưngườờii đđọọcc thưthư tưtư vvấấnn
bibiếếtt bbạạnn đangđang nghnghĩĩ ggìì!!
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MMÔ TÔ TẢẢ SSỰỰ VIVIỆỆCC


SSắắpp xxếếpp ssựự viviệệcc theotheo trtrậậtt ttựự ththờờii gian đgian đểể xxáác minh c minh 
llạại vi vớới khi kháách hch hààng ng 
LiLiệệtt kêkê ccáácc ttààii liliệệu luu luậậtt sưsư đãđã đưđượợc khc kháách hch hààng ng 
cung ccung cấấp liên quan đp liên quan đếến vn vấấn đn đềề ccầần tư vn tư vấấn mn màà luluậậtt
sưsư đãđã kikiểểmm tratra đđểể đưađưa rara câucâu trtrảả llờờii ccủủaa mmìình nh 
nhnhằằm bm bảảo lưu vio lưu việệc gic giớới hi hạạn phn phạạm vi tư vm vi tư vấấnn
XXÁÁC ĐC ĐỊỊNH CNH CÁÁC VC VẤẤN ĐN ĐỀỀ LULUẬẬT SƯ ĐƯT SƯ ĐƯỢỢC YÊU C YÊU 
CCẦẦU TƯ VU TƯ VẤẤN THEO YN THEO YÊU CÊU CẦẦU CU CỦỦA KHA KHÁÁCH CH 
HHÀÀNG VNG VÀÀ/HO/HOẶẶC KINH NGHIC KINH NGHIỆỆM CM CỦỦA LUA LUẬẬT SƯT SƯ







2/8/20092/8/2009 www.dzungsrt.comwww.dzungsrt.com 2121


BBảảoo lưulưu ccủủaa luluậậtt sưsư


Vì Vì saosao ccầầnn có  có phphầầnn bảbảoo lưulưu củcủaa luluậậtt sưsư
-- ThôngThông tin tin cungcung ccấấpp khôngkhông đđầầyy đđủủ
-- ThôngThông tin tin cungcung ccấấpp bbịị saisai llạạcc do do vôvô ttììnhnh hay hay 


ccốố ýý
NhNhữữngng vvấấnn đêđê ̀ ̀ gigi ̀ ̀ ccầầnn bảbảoo lưulưu


-- PhPhạạmm vi vi tưtư vvấấnn ddựựaa trêntrên thôngthông tin tin ssẵẵnn ccóó
-- PhPhạạmm vi vi tưtư vvấấnn ddựựaa trêntrên cơcơ ssởở phpháápp luluậậtt


hihiệệnn hhàànhnh
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PhPhầầnn nnộộii dung: dung: 
MMỗỗii ý ý chchíínhnh = = mmộộtt đođoạạnn vănvăn


MMởở đđầầuu mmỗỗii đođoạạnn vănvăn ghighi rõrõ vvấấnn đđềề ccầầnn tưtư
vvấấnn llàà ggìì
PhPháátt tritriểển/thn/thảảoo luluậậnn vvấấnn đđềề đđóó..
đưađưa rara chchứứngng ccứứ chocho nhnhữữngng điđiểểmm mmàà bbạạnn
đangđang trtrììnhnh bbààyy
KKếếtt ththúúcc đođoạạnn vănvăn bbằằngng viviệệcc ghighi rõrõ ttạạii saosao
vvấấnn đđềề nnààyy llạạii ththííchch hhợợpp chocho viviệệcc trtrảả llờờii câucâu
hhỏỏii tưtư vvấấnn..
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PhPhầầnn nnộộii dungdung
CănCăn ccứứ đđểể titiếếnn hhàànhnh tưtư vvấấnn


LiLiệệtt kêkê ccáácc vănvăn bbảảnn Quy PhQuy Phạạm m PhPhááp p LuLuậật ct cóó ththểể áápp
ddụụngng
CCáácc phươngphương titiệệnn gigiảảii ththííchch bbổổ trtrợợ khkháácc


TraoTrao đđổổii vvớớii ccáácc cơcơ quanquan nhnhàà nưnướớcc hhữữuu quanquan
ÁÁn ln lệệ
ÝÝ kikiếếnn phpháápp lýlý ccủủaa ccáácc luluậậtt sưsư khkháácc
KKếết lut luậận cn cóó ttíính chnh chấất chuyên môn ct chuyên môn củủa gia giáám đm địịnh viên, nh viên, 
kikiểểm tom toáán viên, vv.n viên, vv.


CănCăn ccứứ phpháápp lýlý llààmm tăngtăng trtrọọngng lưlượợngng chocho ccáácc llậậpp
luluậậnn ccủủaa bbạạnn. . ĐĐừừngng khkhẳẳngng đđịịnhnh điđiềềuu ggìì nnếếuu bbạạnn
khôngkhông ccóó căncăn ccứứ rõrõ rrààngng đđểể chchứứngng minhminh
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PhPhầầnn nnộộii dungdung


PhânPhân ttííchch ssựự viviệệc c 


-- ggóóc đc độộ ththựực tic tiễễnn


-- ggóóc đc độộ phphááp lýp lý


-- xxáác đc địịnh cnh cáác lc lỗỗ hhổổng (khong (khoảảng trng trốống) cng) củủa pha phááp lup luậật t 


ĐĐáánhnh gigiáá ccáácc gigiảảii phpháápp


-- mmứức đc độộ rrủủi ro dưi ro dướới gi góóc đc độộ phphááp lýp lý


-- ggóóc đc độộ thương m thương mạạii


KhuyKhuyếếnn nghnghịị ccủủaa luluậậtt sưsư
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PhPhầầnn kkếếtt luluậậnn
TTóómm ttắắtt llạạii ccáácc vvấấnn đđềề đãđã trtrììnhnh bbààyy vvàà ssựự liênliên quanquan
gigiữữaa ccáácc vvấấnn đđềề vvớớii nhaunhau
GiGiảảii ththííchch nhnhữữngng ssựự kikiệệnn ththựựcc ttếế nnààoo còncòn chưachưa rõrõ
GiGiảảii ththííchch bbấấtt kkỳỳ llỗỗ hhổổngng hay hay mâumâu thuthuẫẫnn nnààoo trongtrong
luluậậtt
KhKhẳẳngng đđịịnhnh thithiệệnn chchíí cungcung ccấấpp thôngthông tintin hohoặặcc trtrảả
llờờii ccáácc câucâu hhỏỏii bbổổ sung nsung nếếu đưu đượợc yêu cc yêu cầầu hou hoặặc c 
khi ckhi cầần thin thiếếtt
ChChààoo cucuốốii thưthư
KhôngKhông đưađưa rara ccáácc ý ý kikiếếnn mmớớii khôngkhông đưđượợcc trtrììnhnh
bbààyy ởở phphầầnn nnộộii dungdung
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6. 6. NhNhữữngng vvấấnn đđềề khkháácc ccầầnn chchúú ýý


BBạạnn đãđã ccóó đđủủ ccáácc ttààii liliệệuu thamtham khkhảảoo vvàà đãđã
trtrựựcc titiếếpp đđọọcc ccáácc ttààii liliệệuu đđóó chưachưa??
BBạạnn đãđã đđọọcc llạạii bbảảnn tưtư vvấấnn ccủủaa bbạạnn trưtrướớcc khikhi
ggửửii điđi đđểể chchắắcc chchắắnn rrằằngng đãđã trtrảả llờờii đđúúngng vvàà
đđủủ hhếếtt ttấấtt ccảả ccáácc câucâu hhỏỏii ccầầnn tưtư vvấấnn mmàà
khôngkhông mmắắcc llỗỗii chchíínhnh ttảả vvàà ccóó đđủủ trtrííchch ddẫẫnn
ththííchch hhợợpp khôngkhông??
BBạạnn đãđã ggửửii tưtư vvấấnn đđúúngng ththờờii hhạạnn quyquy đđịịnhnh
hay hay khôngkhông??
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ThamTham khkhảảoo


-- TTààii liliệệuu mônmôn hhọọcc KKỹỹ năngnăng titiếếpp xxúúcc khkhááchch
hhààngng (Client Interviewing and Advising)(Client Interviewing and Advising)


-- ChươngChương trtrììnhnh KhKhóóaa hhọọcc KKỹỹ năngnăng hhàànhnh
nghnghềề ccủủaa LuLuậậtt sưsư (Legal Skills) (Legal Skills) ccủủaa
TrưTrườờngng LuLuậậtt, , ĐĐạạii hhọọcc ttổổngng hhợợpp
Westminster (Westminster (AnhAnh).).
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NNộộii dung dung cơcơ bbảảnn


•• TiTiếếpp ccậậnn ththịị trưtrườờngng
•• NhNhữữngng vvấấnn đđềề chungchung vvềề titiếếpp khkhááchch


hhààngng
•• NhNhậậnn đđịịnhnh, , đđáánhnh gigiáá bưbướớcc đđầầuu vvềề yêuyêu


ccầầuu ccủủaa khkhááchch hhààngng
•• ThThỏỏaa thuthuậậnn vvềề hhợợpp đđồồngng ddịịchch vvụụ phpháápp


lýlý
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I. I. TiTiếếpp ccậậnn ththịị trưtrườờngng


•• NhNhậậnn didiệệnn ththịị trưtrườờngng vvàà ccáácc phânphân khkhúúcc
ccủủaa ththịị trưtrườờngng


•• KhKhááchch hhààngng titiềềmm năngnăng ccủủaa bbạạnn llàà aiai??
•• KhKhááchch hhààngng ccầầnn nhnhữữngng ddịịchch vvụụ phpháápp lýlý


nnààoo??
•• ĐĐốốii ththủủ ccạạnhnh tranhtranh ccủủaa bbạạnn llàà aiai? ? ThThếế


mmạạnhnh vvàà điđiểểmm yyếếuu ccủủaa hhọọ llàà ggìì??
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PhươngPhương titiệệnn titiếếpp ccậậnn ththịị trưtrườờngng hay hay 
côngcông ccụụ titiếếpp ththịị khkhááchch hhààngng


•• TiTiếếpp ccậậnn gigiáánn titiếếpp
-- QuQuảảngng ccááoo qua qua trangtrang web web ccủủaa bbạạnn
-- QuQuảảngng ccááoo thôngthông qua qua phươngphương titiệệnn truytruyềềnn thôngthông đđạạii chchúúngng: : bbááoo chchíí, , 
đđààii phpháátt thanhthanh, , truytruyềềnn hhììnhnh, , didiễễnn đđàànn mmạạngng internetinternet


-- ThamTham giagia hhộộii ththảảoo khoakhoa hhọọcc, , hhộộii nghnghịị khkhááchch hhààngng
-- ThôngThông qua qua khkhááchch hhààngng hohoặặcc ccáácc mmốốii quanquan hhệệ xãxã hhộộii
-- QuQuảảngng bbáá ddịịchch vvụụ trêntrên ccáácc ấấnn phphẩẩmm chuyênchuyên mônmôn
-- ThôngThông qua qua ccáácc ttổổ chchứứcc đđáánhnh gigiáá ttíínn nhinhiệệmm ccủủaa ththịị trưtrườờngng, vv., vv.
•• TiTiếếpp ccậậnn trtrựựcc titiếếpp
-- GGửửii thưthư titiếếpp ththịị trtrựựcc titiếếpp
-- CungCung ccấấpp ttààii liliệệuu gigiớớii thithiệệuu vvềề ddịịchch vvụụ phpháápp lýlý ccủủaa bbạạnn (brochure)(brochure)
-- CCậậpp nhnhậậtt tin tin ttứứcc phpháápp lýlý chocho khkhááchch hhààngng qua qua bbảảnn tin (newsletter)tin (newsletter)
-- XinXin ggặặpp mmặặtt trtrựựcc titiếếpp đđểể gigiớớii thithiệệuu vvềề ddịịchch vvụụ phpháápp lýlý ccủủaa bbạạnn, vv., vv.
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II II NhNhữữngng vvấấnn đđềề chungchung vvềề titiếếpp khkhááchch hhààngng


1.1. KhiKhiếếuu nnạạii thưthườờngng ggặặpp ccủủaa khkhááchch hhààngng
2.2. MMụụcc đđííchch ccủủaa bubuổổii titiếếpp khkhááchch hhààngng
3.3. CCáácc bưbướớcc titiếếpp khkhááchch hhààngng
4.4. CCáácc kkỹỹ năngnăng ccóó ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn hihiệệuu ququảả


ccủủaa bubuổổii titiếếpp khkhááchch hhààngng
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1. 1. KhKhááchch hhààngng thưthườờngng khikhiếếuu nnạạii ggìì vvềề
chchấấtt lưlượợngng ddịịchch vvụụ ccủủaa LuLuậậtt sưsư


•• CôngCông viviệệcc khôngkhông đưđượợcc ththựựcc hihiệệnn theotheo nhưnhư ThThỏỏaa thuthuậậnn
cungcung ccấấpp ddịịchch vvụụ phpháápp lýlý;;


•• TưTư vvấấnn saisai
•• KhôngKhông trungtrung ththựựcc/ / llừừaa ddốốii khkhááchch hhààngng
•• ĐĐạạii didiệệnn chocho quyquyềềnn llợợii ccủủaa khkhááchch hhààngng kkéémm
•• ChChậậmm trtrễễ trongtrong viviệệcc cungcung ccấấpp ddịịchch vvụụ
•• NhNhữữngng hhàànhnh xxửử khôngkhông ththííchch hhợợpp khkháácc
•• ThôngThông tin tin vvềề chi chi phphíí phpháápp lýlý khôngkhông đđúúngng
•• CungCung ccấấpp ddịịchch vvụụ mmộộtt ccááchch ccẩẩuu ththảả
•• GâyGây ssứứcc éépp, , gâygây áápp llựựcc hay hay ququấấyy nhinhiễễuu khkhááchch hhààngng
•• ĐưaĐưa rara nhnhữữngng thôngthông tin tin saisai llạạcc
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2. 2. KhKhááchch hhààngng mumuốốnn ggìì ttừừ cucuộộcc
ggặặpp??


•• KhKhááchch hhààngng mumuốốnn bibiếếtt rrằằngng::
-- NgưNgườờii titiếếpp hhọọ llàà LuLuậậtt sưsư ccóó đđầầyy đđủủ ththẩẩmm


quyquyềềnn
-- LuLuậậtt sưsư đđóó phphảảii hihiểểuu đưđượợcc vvấấnn đđềề mmàà


khkhááchch hhààngng quanquan tâmtâm
-- LuLuậậtt sưsư đđóó llàà ngưngườờii ccóó năngnăng llựựcc
LLààmm ththếế nnààoo khkhááchch hhààngng bibiếếtt đưđượợcc nhnhữữngng
điđiềềuu trêntrên??
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LuLuậậtt sưsư mumuốốnn ggìì ttừừ cucuộộcc ggặặpp??


•• HiHiểểuu rõrõ vvấấnn đđềề mmàà khkhááchch hhààngng quanquan tâmtâm
dưdướớii ggóócc đđộộ::


-- NhNhữữngng ssựự kikiệệnn ththựựcc ttếế
-- CCảảmm gigiáácc, , ththááii đđộộ ccủủaa khkhááchch hhààngng vvềề vvấấnn
đđềề đđóó


ThThỏỏaa thuthuậậnn đưđượợcc vvớớii khkhááchch hhààngng vvềề ccáácc
điđiềềuu khokhoảảnn cungcung ccấấpp ddịịchch vvụụ phpháápp lýlý
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TiTiếếpp xxúúcc khkháácc nhaunhau vvớớii ccáácc khkhááchch hhààngng khkháácc nhaunhau


•• TiTiếếpp xxúúcc llầầnn đđầầuu
••TiTiếếpp xxúúcc vvớớii khkhááchch hhààngng ccáá nhânnhân
••TiTiếếpp xxúúcc vvớớii khkhááchch hhààngng côngcông tyty
•• TiTiếếpp xxúúcc vvớớii khkhááchch hhààngng trongtrong


nưnướớcc
•• TiTiếếpp xxúúcc vvớớii khkhááchch hhààngng ququốốcc ttếế
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3. 3. CCáácc bưbướớcc titiếếpp khkhááchch hhààngng


3.1. 3.1. ChuChuẩẩnn bbịị
3.2.T3.2.Tạạo o môimôi trưtrườờngng giaogiao titiếếpp
3.3.T3.3.Tììm m hihiểểuu ssựự viviệệcc
3.4. 3.4. LLààmm rõrõ vvấấnn đđềề
3.5. 3.5. XXáácc đđịịnhnh mmụụcc đđííchch ccủủaa khkhááchch hhààngng
3.6. 3.6. ThThỏỏaa thuthuậậnn vvềề HĐDVPL HĐDVPL
3.7. 3.7. KKếếtt ththúúcc
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3.1. 3.1. ChuChuẩẩnn bbịị


NhNhữữngng vvấấnn đêđê ̀ ̀ gigi ̀ ̀ ccầầnn chuchuẩẩnn bị  bị chocho bubuổổii titiếếpp
khákháchch hàhàngng??
-- VănVăn phòngphòng: : chchỉỉ ddẫẫnn ttớớii vănvăn phòngphòng, , khukhu vvựựcc đđóónn


titiếếpp, , titiếếpp tântân, , phòngphòng hhọọpp..
-- TTààii liliệệuu titiếếpp ththịị: : danhdanh thithiếếpp, brochure, , brochure, 


newsletter, newsletter, bbááoo, , ttạạpp chchíí chuyênchuyên ngngàànhnh, vv., vv.
-- ThôngThông tin tin chungchung vvềề phpháápp luluậậtt trongtrong llĩĩnhnh vvựựcc kinhkinh


doanhdoanh ccủủaa khkhááchch hhààngng
-- TrangTrang phphụụcc luluậậtt sưsư
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3.2. 3.2. TạTạoo môimôi trtrườườngng giaogiao titiếếpp


-- SưSự ̣ ccầầnn thithiếếtt tạtạoo môimôi trtrườườngng giaogiao titiếếpp;;
-- NhNhữữngng ngunguồồnn thôngthông tin tin ccầầnn khaikhai tháthácc đêđê ̉ ̉ tạtạoo môimôi trtrườườngng


giaogiao titiếếpp ??
+ + gigiớớii thithiệệuu vvềề ccáá nhânnhân luluậậtt sưsư: : têntên đđầầyy đđủủ, , chchứứcc vvụụ, , bbằằngng


ccấấpp đđààoo ttạạoo, , kinhkinh nghinghiệệmm nghnghềề nghinghiệệpp, vv., vv.
+ + gigiớớii thithiệệuu vvềề VPLS: VPLS: llịịchch ssửử hhììnhnh ththàànhnh & & phpháátt tritriểểnn, , ccáácc


loloạạii hhììnhnh ddịịchch vvụụ cungcung ccấấpp chocho ththịị trưtrườờngng, , ccáácc ththàànhnh ttựựuu
vvềề chuyênchuyên mônmôn đưđượợcc ththừừaa nhnhậậnn


+ + ccáácc thôngthông tin tin cơcơ bbảảnn vvềề khkhááchch hhààngng: : 
+ + ccáácc thôngthông tin tin xãxã giaogiao chungchung
-- GiGiớớii hạhạnn củcủaa viviệệcc tạtạoo môimôi trtrườườngng giaogiao titiếếpp??
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3.3.T3.3.Tììm m hihiểểuu ssựự viviệệcc


•• TìTìmm hihiểểuu ttổổngng quanquan vêvê ̀ vụ ̀ vụ viviệệcc::


TTíính chnh chấất vt vụụ viviệệcc


TTíính khnh khẩẩn cn cấấp cp củủa va vụụ viviệệcc


ĐĐốối ti táác cc củủa kha kháách hch hààng hong hoặặc bên kia trong tranh chc bên kia trong tranh chấấpp


Thông tin vThông tin vềề chchíính khnh khááchch hhààngng
-- XemXem ccóó xungxung đđộộtt llợợii ííchch vvớớii khkhááchch hhààngng hihiệệnn ttạạii hay hay 


khôngkhông..
-- XemXem vvụụ viviệệcc ccóó thuthuộộcc loloạạii hhììnhnh ddịịchch vvụụ phpháápp lýlý mmàà VPLS VPLS 


ccóó ththểể cungcung ccấấpp hay hay khôngkhông
•• TìTìmm hihiểểuu chi chi titiếếtt vêvê ̀ vụ ̀ vụ viviệệcc::
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3.4. 3.4. LLààmm rõrõ vvấấnn đđềề


•• SưSự ̣ ccầầnn thithiếếtt phảphảii làlàmm roro ̃ ̃ cácácc vvấấnn đêđê ̀ ̀ củcủaa vụ  vụ 
viviệệcc ??


•• LưuLưu ý  ý viviệệcc đđặặtt câucâu hỏhỏii ??
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3.5. 3.5. XXáácc đđịịnhnh mmụụcc đđííchch ccủủaa khkhááchch
hhààngng


•• Vì Vì saosao phảphảii xáxácc đđịịnhnh mụmụcc đđííchch củcủaa khákháchch
hàhàngng ? ?


•• Ý Ý nghĩnghĩaa ??
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3.6. 3.6. ThThỏỏaa thuthuậậnn vvềề HĐDVPL HĐDVPL
ĐiĐiềều 26, khou 26, khoảản 2 Lun 2 Luậật Lut Luậật sư ct sư cóó hihiệệu lu lựực 01/01/2007c 01/01/2007
2. H2. Hợợp đp đồồng dng dịịch vch vụụ phphááp lý php lý phảải đưi đượợc lc lààm thm thàành văn nh văn 


bbảản vn vàà ccóó nhnhữững nng nộội dung chi dung chíính sau đâynh sau đây::
a) a) Tên,Tên, đ địịa cha chỉỉ ccủủa kha kháách hch hààng hong hoặặc ngưc ngườời đi đạại dii diệện n 


ccủủa kha kháách hch hààng,ng, đ đạại dii diệện cn củủa ta tổổ chchứức hc hàành nghnh nghềề
luluậật sư hot sư hoặặc luc luậật sư ht sư hàành nghnh nghềề vvớới tư ci tư cáách cch cáá nhân;nhân;


b) Nb) Nộội dung di dung dịịch vch vụụ; th; thờời hi hạạn thn thựực hic hiệện hn hợợp đp đồồng;ng;
c) Quyc) Quyềền, nghn, nghĩĩa va vụụ ccủủa ca cáác bên;c bên;
d) d) Phương thPhương thứức tc tíính vnh vàà mmứức thc thùù lao clao cụụ ththểể; c; cáác khoc khoảản n 


chi phchi phíí (n(nếếu cu cóó););
đđ) Tr) Tráách nhich nhiệệm do vi phm do vi phạạm hm hợợp đp đồồng;ng;
e) e) Phương thPhương thứức gic giảải quyi quyếết tranh cht tranh chấấp.p.
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3.7. 3.7. KKếếtt ththúúcc


•• NhNhữữngng vvấấnn đêđê ̀ ̀ gigi ̀ ̀ ccầầnn traotrao đđổổii ở  ở giaigiai đđoạoạnn
nànàyy??
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4. 4. CCáácc kkỹỹ năngnăng ccóó ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn
hihiệệuu ququảả ccủủaa bubuổổii titiếếpp khkhááchch hhààngng


LLắắngng nghenghe (effective (effective listenninglistenning skills);skills);
DiDiễễnn gigiảảii vvàà ttổổngng hhợợpp vvấấnn đđềề (Paraphrasing and (Paraphrasing and 
summarisingsummarising skills);skills);
GhiGhi chchéépp (Note(Note--talking skills);talking skills);
GiaoGiao titiếếpp phi phi ngônngôn ngngữữ (Non(Non-- verbal verbal 
communication skills);communication skills);
GiaoGiao titiếếpp (Communication skill);(Communication skill);
ĐĐặặtt câucâu hhỏỏii vvàà ttììmm hihiểểuu vvấấnn đđềề (Questioning and (Questioning and 
probing skills);probing skills);
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CCááchch ththứứcc titiếếpp xxúúcc khkhááchch hhààngng
mmộộtt ccááchch hihiệệuu ququảả


•• đưađưa rara ccáácc câucâu hhỏỏii theotheo mmộộtt ththứứ ttựự loglogíícc
•• trtráánh cnh cáác câu hc câu hỏỏi đa nghi đa nghĩĩa a 
•• trtráánh cnh cáác câu hc câu hỏỏi ti tốối nghi nghĩĩa  a  
•• trtráánhnh ccáácc thuthuậậtt ngngữữ phpháápp lýlý vvàà ccáácc ttừừ kkỹỹ thuthuậậtt
•• đưađưa rara nhnhữữngng câucâu hhỏỏii mmởở
•• đưađưa rara nhnhữữngng câucâu hhỏỏii ccóó ttíínhnh chchấấtt thămthăm dòdò
•• trtráánhnh câucâu hhỏỏii trtrảả llờờii đđồồngng ý hay ý hay khôngkhông
•• trtráánhnh đưađưa rara ccáácc câucâu hhỏỏii đưđượợcc ddẫẫnn ddắắtt trtrảả llờờii
•• trtráánhnh xenxen ngangngang
•• trtráánhnh phêphê phpháánn côngcông khaikhai hay hay áámm chchỉỉ
•• trtráánhnh kikiểểuu ccááchch ququáá đđáángng
•• ttỏỏ vvẻẻ chămchăm chchúú
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NhNhữữngng khkhóó khănkhăn thưthườờngng ggặặpp trongtrong ququáá trtrììnhnh
titiếếpp xxúúcc vvớớii khkhááchch hhààngng
•• KhKhóó khănkhăn trongtrong viviệệcc trtrảả llờờii ccáácc khkhááchch hhààngng gigiààuu ccảảmm xxúúcc
•• bbỏỏ ssóótt thôngthông tin tin hohoặặcc thuthu ththậậpp thôngthông tin tin khôngkhông đđầầyy đđủủ do do đưađưa rara câucâu


hhỏỏii khôngkhông rõrõ rrààngng
•• hihiểểuu nhnhầầmm khkhááchch hhààngng vvềề totoàànn bbộộ vvấấnn đđềề ccầầnn gigiảảii quyquyếếtt nnằằmm ngongoààii llĩĩnhnh


vvựựcc chuyênchuyên mônmôn hohoặặcc kinhkinh nghinghiệệmm ccủủaa luluậậtt sưsư
•• khôngkhông bibiếếtt bbắắtt đđầầuu traotrao đđổổii vvớớii khkhááchch hhààngng ttừừ đâuđâu vvàà nhưnhư ththếế nnààoo
•• bubuổổii hhọọpp kkééoo ddààii ququáá lâulâu
•• khkhóó khănkhăn khikhi titiếếpp xxúúcc vvớớii khkhááchch hhààngng trongtrong phphạạmm vi vi ththờờii giangian hhạạnn hhẹẹpp
•• đưađưa rara tưtư vvấấnn ququáá ssớớmm trưtrướớcc khikhi ccóó đưđượợcc totoàànn ccảảnhnh ssựự viviệệcc
•• khôngkhông llààmm rõrõ đưđượợcc vvềề chi chi phphíí phpháápp lýlý
•• khôngkhông ththểể llààmm chocho khkhááchch hhààngng ccảảmm ththấấyy ddễễ chchịịuu
•• khôngkhông bibiếếtt xxửử trtríí ththếế nnààoo vvớớii khkhááchch hhààngng bbịị nghinghi ngngờờ khôngkhông trungtrung ththựựcc
•• khôngkhông xxáácc đđịịnhnh đưđượợcc ttấấtt ccảả ccáá vvấấnn đđềề ccầầnn gigiảảii quyquyếếtt ccủủaa khkhááchch hhààngng
•• thuythuyếếtt phphụụcc khkhááchch hhààngng traotrao đđổổii vvềề mmộộtt chchủủ đđềề nhnhạạyy ccảảmm
•• titiếếngng đđộộngng ầầmm ĩĩ ởở vănvăn phòngphòng llààmm ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn cucuộộcc hhọọpp
•• khôngkhông rõrõ yêuyêu ccầầuu ccủủaa khkhááchch hhààngng khikhi kkếếtt ththúúcc cucuộộcc hhọọpp
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III. III. NhNhậậnn đđịịnhnh, , đđáánhnh gigiáá bưbướớcc đđầầuu vvềề
yêuyêu ccầầuu ccủủaa khkhááchch hhààngng


-- Chỉ  Chỉ nhnhậậnn đđịịnhnh, , đđáánhnh giagia ́ ́ khikhi đađa ̃ có ̃ có đđượượcc
nhnhữữngng thôngthông tin tin vava ̀ ̀ tàtàii liliệệuu ccầầnn thithiếếtt;;


-- KhôngKhông đưađưa rara nhnhữữngng nhnhậậnn đđịịnhnh, , đđáánhnh giagia ́ ́ 
quá quá chi chi titiếếtt vava ̀ cụ ̀ cụ thêthê ̉̉;;


-- KhôngKhông hhứứaa hẹhẹnn vêvê ̀ ̀ tươngtương lailai giảgiảii quyquyếếtt yêuyêu
ccầầuu củcủaa khákháchch hàhàngng
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QuyQuy ttắắcc chămchăm ssóócc khkhááchch hhààngng


•• PhPhảảii xxáácc đđịịnhnh rõrõ ccáácc mmụụcc đđííchch ccủủaa khkhááchch hhààngng
liênliên quanquan đđếếnn côngcông viviệệcc ssẽẽ đưđượợcc ththựựcc hihiệệnn chocho
khkhááchch hhààngng..


•• GiGiảảii ththííchch rõrõ chocho khkhááchch hhààngng ccáácc vvấấnn đđềề liênliên
quanquan vvàà ccáácc gigiảảii phpháápp ssẵẵnn ccóó chocho khkhááchch hhààngng..


•• ThThỏỏaa thuthuậậnn vvớớii khkhááchch hhààngng vvềề viviệệcc ththựựcc hihiệệnn
nhnhữữngng bưbướớcc titiếếpp theotheo..


•• BBááoo ccááoo đđầầyy đđủủ chocho khkhááchch hhààngng vvềề didiễễnn titiếếnn ccủủaa
vvụụ viviệệcc trtrừừ khikhi ccóó ththỏỏaa thuthuậậnn khkháácc. . 
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IV. IV. HHợợpp đđồồngng ddịịchch vvụụ phpháápp lýlý


• 1. Hợp đồng dịch vụ pháp lý


• 2. Căn cứ tính phí


• 3. Phương thức tính phí







2/23/20092/23/2009 www.dzungsrt.comwww.dzungsrt.com 2525


1. 1. HHợợpp đđồồngng ddịịchch vvụụ phpháápp lýlý


HHợợpp đđồồngng ddịịchch vvụụ phpháápp lýlý phphảảii ccóó
nhnhữữngng nnộộii dung dung gigi ̀ ̀ ??
NhNhữữngng điđiềềuu khoảkhoảnn quanquan trọtrọngng ??
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2. 2. PhPh−¬−¬ngng ththøøcc tÝnhtÝnh phÝphÝ


GiêGiê llµµmm viviÖÖcc ccññaa luluËËtt ss−−;;


VôVô, , viviÖÖcc vvííii mmøøcc ththïï laolao trträänn gãigãi;;


VôVô, , viviÖÖcc vvííii mmøøcc ththïï laolao tÝnhtÝnh theotheo ttûû llÖÖ phphÇÇnn
trtr¨̈mm ccññaa gigi¸̧ ngng¹¹ch ch vôvô kikiÖÖnn hohoÆÆcc gigi¸̧ trÞtrÞ hhîîpp
®®åångng, , gigi¸̧ trÞtrÞ ddùù ¸̧n;n;


HHîîpp ®®åångng ddµµii hh¹¹n n vvííii mmøøcc ththïï laolao ccèè ®®ÞnhÞnh
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3. 3. CC¨̈nn ccøø tÝnhtÝnh phÝphÝ
MMøøcc ththïï laolao ®−®−îîcc tÝnhtÝnh ddùùaa trtrªªnn cc¸̧cc cc¨̈nn ccøø gigi ̀̀ ??
1. 1. CCơơ ccấấuu hhììnhnh ththàànhnh chi chi phphíí ddịịchch vvụụ ccủủaa VPLSVPLS
-- Chi Chi phphíí nhânnhân llựựcc: 1/3: 1/3
-- Chi Chi phphíí hohoạạtt đđộộngng: 1/3: 1/3
-- LLợợii nhunhuậậnn ccủủaa partners: 1/3partners: 1/3
2. 2. XXáácc đđịịnhnh phphíí ccủủaa luluậậtt sưsư
-- HHọọcc vvấấnn
-- KinhKinh nghinghiệệmm nghnghềề nghinghiệệpp
-- UyUy ttíínn nghnghềề nghinghiệệpp
3. 3. MMứứcc đđộộ, , ttíínhnh chchấấtt phphứứcc ttạạpp ccủủaa vvụụ viviệệcc
4. 4. VVịị ththếế ccạạnhnh tranhtranh trêntrên ththịị trưtrườờngng
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LưuLưu ýý


•• SưSự ̣ phuphu ̀ ̀ hhợợpp gigiữữaa phươngphương ththứứcc títínhnh thuthu ̀ ̀ laolao vava ̀ ̀ 
loạloạii dịdịchch vụ  vụ pháphápp lyly ́ ́ cungcung ccấấpp chocho khákháchch hàhàngng ??


•• KhKhááchch hhààngng phphảảii đưđượợcc gigiảảii ththííchch rõrõ rrààngng vvềề ccáácc
chi chi phphíí liênliên quanquan


•• ThôngThông tin tin vvềề chi chi phphíí phphảảii đưđượợcc trtrììnhnh bbààyy bbằằngng
vănvăn bbảảnn theotheo ccááchch ththứứcc ththííchch hhợợpp vvớớii khkhááchch
hhààngng..


•• TTấấtt ccảả ccáácc thôngthông tin tin vvềề chi chi phphíí phphảảii đưđượợcc ccậậpp
nhnhậậtt thưthườờngng xuyênxuyên..
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TTààii liliệệuu thamtham khkhảảoo
•• The Initial Client Interview: Jim Calloway, Director, Oklahoma BThe Initial Client Interview: Jim Calloway, Director, Oklahoma Bar ar 


Association Management Assistance ProgramAssociation Management Assistance Program
http://http://www.okbar.org/members/map/articles/interview.htmwww.okbar.org/members/map/articles/interview.htm
•• Client Interview (Criminal cases): Ray MosesClient Interview (Criminal cases): Ray Moses
http://criminaldefense.homestead.com/ClientInterview.html#anchorhttp://criminaldefense.homestead.com/ClientInterview.html#anchor_36_36
•• Developing the Fine Art of Listening: R. Hal Ritter, Developing the Fine Art of Listening: R. Hal Ritter, JrJr. and Patricia A. Wilson. and Patricia A. Wilson
http://www.texasbar.com/customsource/wrapper/globals/tbj/2001/ochttp://www.texasbar.com/customsource/wrapper/globals/tbj/2001/oct01/ritter.t01/ritter.


aspasp
•• The Client's Perspective on the Initial Interview: Clark CunningThe Client's Perspective on the Initial Interview: Clark Cunningham, ham, 


Professor of Law, Washington University School of LawProfessor of Law, Washington University School of Law
http://law.gsu.edu/Communication/HARTART2.pdfhttp://law.gsu.edu/Communication/HARTART2.pdf
•• Client interviewing and counselling competition websites (via Client interviewing and counselling competition websites (via www.lawwww.law--


competitions.comcompetitions.com))
•• Binder, D and Bergman, P and Price, S Binder, D and Bergman, P and Price, S Legal Interviewing and Counselling: Legal Interviewing and Counselling: 


A Client Centred ApproachA Client Centred Approach (1991) West Publishing (1991) West Publishing 
•• Chapman, J Chapman, J Interviewing and CounsellingInterviewing and Counselling (Cavendish, 1993)(Cavendish, 1993)
•• Twist, H Twist, H Effective InterviewingEffective Interviewing (Blackstone Press, 1992)(Blackstone Press, 1992)
•• MaughanMaughan & Webb: & Webb: LawyeringLawyering Skills and the Legal ProcessSkills and the Legal Process
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TrânTrân trtrọọngng ccáámm ơnơn !!
VPLS VPLS TưTư vvấấnn ĐĐộộcc LLậậpp ((DzungsrtDzungsrt & Associates)& Associates)
PhòngPhòng ssốố 1, 1, ttầầngng 9, 9, TòaTòa nhnhàà HAREC, HAREC, 
4A 4A LLáángng HHạạ, , QuQuậậnn BaBa ĐĐììnhnh, , HHàà NNộộii..
ĐTĐT. (4) 3772 6970 / Fax. (4) 3772 6971. (4) 3772 6970 / Fax. (4) 3772 6971
Email. Email. dzung.nguyen@dzdzung.nguyen@dzungsrt.comungsrt.com
Web. Web. www.dzungsrt.comwww.dzungsrt.com
TrungTrung tâmtâm trtrọọngng ttààii ququốốcc ttếế ThThááii BBììnhnh DươngDương
(Pacific International Arbitration Center (Pacific International Arbitration Center –– PIAC)PIAC)
11A, 11A, PhanPhan KKếế BBíínhnh, , QuQuậậnn 1, TP 1, TP HHồồ ChChíí Minh Minh
ĐTĐT. (8) 3911 8048/ Fax. (8) 3911 8049. (8) 3911 8048/ Fax. (8) 3911 8049
Web. Web. www.piac.vnwww.piac.vn
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KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
&  ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG


Kỹ năng Hòa giải và Trung gian 
giải quyết tranh chấp thương mại


ễLuật sư. Nguyễn Mạnh Dũng, MCIArb
Thạc sỹ Luật về Giải quyết tranh chấp quốc tế (Anh)
Giám đốc Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập 
– Dzungsrt & Associates LLC


TP. Hồ Chí Minh, 23/06/2014


Tham khảo


- Tài liệu Khóa học về Giải quyết tranh chấp thay thế
(Alternative Dispute Resolution) của Chương trình
nghiên cứu sau đại học của (i) Trường Trọng tài Quốc
tế, Trung tâm nghiên cứu Luật thương mại, Trường
Luật Queen Mary, ĐHTH Luân đôn (Anh) và (ii) Kỹ
năng hành nghề của Luật sư của Đại học Westminster
(Anh).


- http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/llmdistance/di
pmed/


Lý thuyết


• Giới thiệu chung về các phương thức giải 
quyết tranh chấp thay thế (ADR);


• Hòa giải viên;


• Qui trình hòa giải;


• Vai trò của luật sư trong hòa giải;


• Các tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải và 
Quy tắc hòa giải chính;
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Điều khoản giải quyết tranh 
chấp hỗn hợp


• Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào giữa chủ đầu tư và nhà thầu
phát sinh từ hợp đồng này hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ
được giải quyết bởi thương lượng trực tiếp giữa các bên trên cơ
sở hai bên cùng có lợi.


• Nếu tranh chấp hoặc bất đồng đó không được giải quyết bằng
thương lượng trong vòng 45 ngày kể từ ngày một bên thông
bá ó h hấ h ặ ế á bê khô hể ặ hbáo có tranh chấp hoặc nếu các bên không thể gặp nhau trong
vòng 20 ngày, các bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp bằng
hòa giải theo quy tắc hòa giải của trung tâm trọng tài quốc tế
Hồng Kông có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết thỏa thuận này.


• Trừ khi các bên thỏa thuận khác đi, các tranh chấp hoặc bất đồng
không thể giải quyết được bằng hòa giải nói trên trước hết sẽ
được đưa ra giải quyết bằng trọng tài ở Hà nội, Việt nam. Trọng
tài sẽ được điều hành bởi trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam
theo quy tắc trọng tài của trung tâm đó.


Điều khoản giải quyết tranh 
chấp hỗn hợp


• Bởi trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam theo quy tắc
trọng tài của trung tâm đó.


• Trừ khi thỏa thuận khác đi bởi các bên, bất kỳ tranh chấp
nào liên quan đến quyết định (nếu có) của trọng tài kể
trên ở Hà nội, Việt nam mà


ế ẩ(i) quyết định đó không phải là chung thẩm, không có
hiệu lực pháp lý ràng buộc hoặc hiệu lực thi hành đối với
các bên; hoặc
(ii) trọng tài không được tiến hành hợp lệ; hoặc
(iii) có bất kỳ bên nào không đồng ý với phán quyết trọng
tài này
thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án ở
Tokyo, Nhật bản theo luật của Nhật bản.


1. Các phương thức giải quyết 
tranh chấp ?


• Thương lượng (Negotiation)
• Trung gian - Hòa giải (Mediation/Conciliation)
• Hòa giải trong tố tụng dân sự (court annexed mediation)
• Hòa giải/Trọng tài (Med/Arb – Arb/Med)
• Trọng tài (Arbitration)• Trọng tài (Arbitration)
• Tranh tụng tại tòa án (Litigation)
• Sự xác định của chuyên gia (Expert Determination)
• Adjudication (Dispute Adjudication Board – DAB)
• Mini – trial, Rent a Judge, vv.
• Việt nam ?
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1.1.Các tiêu chí đánh giá để tư vấn lựa chọn 
phương thức giải quyết tranh chấp thích hợp 


• Quy định của pháp luật
• Thiện chí của các bên
• Thời gian và tính kịp thời
• Chuyên môn
• Chi phíChi phí
• Hiệu quả kinh tế
• Bảo mật
• Khả năng cưỡng chế thi hành
• Kiểm soát quá trình bởi các bên
• Quy định trong Hợp đồng
• Lợi thế và bất lợi của thân chủ


1.2.Đặc điểm của phương thức 
Trung gian – Hòa giải


• Sự hợp tác


• Tính chất tự nguyện


• Sử dụng bên thứ ba độc lập là trung gian để
iú iải ế h hấgiúp giải quyết tranh chấp


• Thủ tục linh hoạt


• Không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý


• Có thể (không) ảnh hưởng đến thời hiệu khởi
kiện/khiếu nại


1.3.Thuận lợi


• Chi phí


• Tốc độ


• Khả năng kiểm soát của các bên


• Không có tính chất đối kháng


• Bảo mật
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1.4.Bất lợi


• Tiêu chuẩn không chắc chắn, rõ ràng


• Lo ngại phải tiết lộ sớm những lập luận pháp lý


• Không nhất thiết là tiết kiệm chi phí


• Yêu cầu phải có quan hệ tương đối tốt giữa các
bên tranh chấp


• Không có giá trị ràng buộc


2. Lĩnh vực áp dụng


• Tranh chấp về hôn nhân & gia đình
• Tranh chấp lao động
• Tranh chấp trong lĩnh vực môi trường
• Hòa giải tranh chấp dân sự trong cộng đồng
• Trong lĩnh vực thương mạiTrong lĩnh vực thương mại


– lao động, tiêu dùng, môi trường,vv.
– luật công ty (tranh chấp giữa các cổ đông)
– phá sản
– sở hữu trí tuệ
– xây dựng
– giải quyết tranh chấp qua mạng


2.1. Các tranh chấp không được 
hòa giải trong tố tụng dân sự


- Điều 181 Bộ luật tố tụng dân sự:


“Những vụ án dân sự không được hoà giải


1. Yêu cầu đòi bồi thường gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.
2. Những vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch trái pháp luật hoặc
trái đạo đức xã hội”


- Điều 15 Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ban hành ngày 3 tháng
12 năm 2012, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2013 hướng dẫn
thực hiện điều 181.
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2.2. Phân biệt Hòa giải thương mại 


• Hòa giải dân sự = tính chất bắt buộc + thẩm phán tiến
hành hòa giải + trình tự thủ tục tố tụng dân sự


• Hòa giải trong trọng tài = tính chất tự nguyện + trọng tài
viên tiến hành hòa giải + tố tụng trọng tài


ấ ắ ồ• Hòa giải lao động = tính chất bắt buộc + Hội đồng hòa
giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên của cơ quan lao
động cấp huyện tiến hành + luật lao động


• Hòa giải cộng đồng = bắt buộc hay tự nguyện + hòa giải
viên + pháp lệnh về tổ chức và hoạt động của hòa giải cơ
sở


• Tính chất pháp lý của thỏa thuận:
- Thỏa thuận hòa giải, thương lượng hay trọng


tài
- Điều khoản giải quyết tranh chấp hỗn hợp


2.3. Một số vấn đề pháp lý cần lưu ý


- Điều khoản giải quyết tranh chấp hỗn hợp
- Thỏa thuận giải quyết tranh chấp khi kết thúc


thương lượng hay hòa giải: tính bảo mật và
việc cưỡng chế thi hành, những biện hộ có tính
chất hợp đồng đối với việc cưỡng chế thi hành.


3. Đặc điểm của hòa giải


- là việc thương lượng được tạo điều kiện thuận lợi hơn bởi
sự tham dự của bên thứ ba trung gian


- hòa giải viên không thuộc bên nào và không có quyền ra
quyết định


là á t ì h hất t í t tì kiế đồ th ậ ủ á bê- là quá trình nhất trí tự tìm kiếm sự đồng thuận của các bên


- các bên kiểm soát quá trình hòa giải


- sự ủy quyền của các bên


- khả năng tái định hướng các bên hợp tác với nhau
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3.1. Đặc điểm của hòa giải


• Vai trò của hòa giải viên


– bên trung gian khách quan


– giữ vai trò nhất định trong từng giai đoạn hòa giải


• Các giai đoạn hòa giảig ạ g


- triệu tập hòa giải


- mở đầu phiên hòa giải


- giao tiếp giữa các bên


- thương lượng


- kết thúc hòa giải


3.2. 10 bước hòa giải
- thuyết phục các bên tham gia diễn đàn hòa giải
- thu thập sự cam kết và đồng ý của các bên về quy tắc hòa giải
- tiếp xúc và chuẩn bị sơ bộ
- thỏa thuận về địa điểm hòa giải và họp với các bên
- tìm hiểu những vấn đề cần hòa giải và lịch trình hòa giải


thu thập thông tin- thu thập thông tin
- quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận và


thương lượng
- sử dụng các chiến thuật vượt qua những bế tắc trong quá trình


hòa giải
- kết thúc hòa giải và ghi lại kết quả hòa giải
- những việc thực hiện sau khi chấm dứt hòa giải


3.3. Kỹ năng hòa giải


• chào mừng, giới thiệu các bên và đưa ra tuyên bố khai mạc phiên hòa giải;
• cho phép từng bên phát biểu mở đầu phiên hòa giải
• tóm tắt bài phát biểu của từng bên
• xác định căn cứ chung của việc hòa giải nếu có
• xác định các vấn đề cần hòa giải, sự hình thành các vấn đề này và lịch trình


hòa giải
• trong phiên họp chung khai thác từng vấn đề họp kín với từng bên nếu cần• trong phiên họp chung khai thác từng vấn đề, họp kín với từng bên nếu cần


thiết để suy ra/hiểu được những yêu cầu cơ bản và lợi ích của từng bên
• bắt đầu lên phương án hòa giải trong các phiên họp chung hoặc họp kín với


từng bên.
• kiểm tra tính khả thi của các giải pháp hòa giải có thể đạt được
• duy trì nhịp độ hòa giải và vượt qua những bế tắc
• đạt tới sự nhất trí và kiểm tra tính khả thi của các đề xuất giải quyết
• chỉ ra những đề mục chính của văn bản thỏa thuận hòa giải thành
• kết thúc các phiên hòa giải theo một thể thức thích hợp
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4. Lựa chọn Hòa giải viên


• Tiêu chuẩn


Kiến thức


Kỹ năng


 Phẩm chất đạo đức


Cá h hứ đá h iá• Các phương thức đánh giá


Nơi đào tạo


Nơi thực tập nghề nghiệp


Kinh nghiệm thực tiễn


Đánh giá của thị trường


 Chuyên môn chuyên sâu của hòa giải viên


4.1. Đạo đức nghề nghiệp của 
Hòa giải viên


• Tiết lộ những xung đột lợi ích tiềm tàng
• Giải thích rõ vai trò của hòa giải viên
• Không thúc đẩy các bên đạt được thỏa thuận hòa giải bằng


mọi giá
• Hứa hẹn giữ bí mật hòa giải• Hứa hẹn giữ bí mật hòa giải
• Khi họp kín với từng bên
• Đánh giá các khiếu nại về mặt pháp lý
• Khuyến khích sự trung thực và không thiên vị
• Không nên đồng thời giữ vai trò là hòa giải viên và trọng tài


viên trong cùng một vụ việc
• Không nên trực tiếp soạn thảo thoả thuận hòa giải thành


4.2. Những vấn đề cần tránh khi hòa giải


• không chi phối tiến trình hòa giải mà kiểm soát tiến trình
đó


• sử dụng các kỹ năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa
giải


• tránh ở trên cương vị phán quyết hoặc đưa ra tư vấn vềg ị p q y ặ
vấn đề cần hòa giải


• phải xác định được những vấn đề cần hòa giải
• phải nỗ lực tìm hiểu nhu cầu và mục đích thực sự của các


bên
• không được vi phạm trách nhiệm bảo mật
• không trở thành người tạo ra thỏa thuận “deal maker”
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4.3. Bài học thành công của hòa giải viên


• có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với các bên tranh chấp dựa
trên sự hiểu biết, đồng cảm và tin cậy.


• có khả năng đưa ra các giải pháp hòa giải một cách sáng tạo
• có kỹ năng hòa giải:


o giữ cho việc thương lượng tập trung vào các vấn đề cần hòa
giải


ề ấ ấ ềo tránh đứng về một bên trong bất cứ vấn đề quan trọng nào ở
các phiên họp chung


o làm sáng tỏ các nhu cầu của phía bên kia
o để cho mọi người được xả hơi khi qua căng thẳng
o cố gắng thuyết phục một hoặc các bên từ bỏ lập trường cố định


của mình
o giúp đặt ra một khuôn khổ cho việc thương lượng
o giúp lập nên những ưu tiên trong số các nhà thương lượng


5. Đại diện cho khách hàng 
trong trung gian và hòa giải


• Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp
thích hợp thay thế cho tranh tụng tại Tòa án


• Lựa chọn một quy tắc hòa giải thích hợp


ế• Lựa chọn chiến lược hòa giải phù hợp và tư
vấn cho quá trình đó.


• lựa chọn giữa mô hình hợp tác hay cạnh tranh


5.1. Tư vấn cho khách hàng
trong trung gian và hòa giải


- giải pháp đạt được có thỏa mãn yêu cầu của khách hàng
hay không


- thông báo cho khách hàng biết sớm những khả năng có
thể xảy ra khi hòa giải


- mô tả tiến trình hòa giải cho khách hàng
hiê ứ ì hiể á ổ hứ ấ dị h hò- nghiên cứu tìm hiểu các tổ chức cung cấp dịch vụ hòa


giải, quy tắc hòa giải và hòa giải viên
- lựa chọn người đại diện tốt nhất cho khách hàng tham gia


hòa giải
- xây dựng những phương án hòa giải khác nhau và phát


triển một chiến lược hòa giải
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5.2 Đại diện cho khách hàng 
trong thương lượng và hòa giải


- rà soát lại những điểm mạnh và điểm yếu của vụ việc
cùng với khách hàng


- tìm hiểu kỹ những lợi ích cho khách hàng và ngược lại
- trình bày trực tiếp với khách hàng của phía bên kia
- kiên nhẫn trong quá trình hòa giảig q g
- cân nhắc thận trọng việc trao đổi thông tin
- việc hòa giải không thành vẫn có thể đem lại lợi ích
• Thương lượng thay mặt cho khách hàng hoặc cùng với


khách hàng
• Đánh giá về mặt pháp lý của dự thảo thỏa thuận đạt được


trong hòa giải trước khi cam kết chính thức


6. Các tổ chức cung cấp dịch vụ 
hòa giải thương mại quốc tế


• Các tổ chức trọng tài quốc tế:
- Trọng tài của Phòng thương mại quốc tế-ICC
- Tòa án trọng tài quốc tế Luân đôn-LCIA
- Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ-AAA
- Viện trọng tài Luân Đôn- CIArbViện trọng tài Luân Đôn CIArb
- Hội đồng hòa giải Hồng Kông (trực thuộc Trung tâm trọng


tài quốc tế Hồng Kông –HKIAC)
- Trung tâm hòa giải Singapore-SMC (trực thuộc Học viện


Luật pháp Singapore)
• Các tổ chức mới:
- Trung tâm giải quyết tranh chấp hiệu quả-CEDR
- ADR Group, vv.


6.1. Các tổ chức cung cấp dịch 
vụ hòa giải ở Việt Nam


• Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC)
bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp
Việt nam (VCCI) www.viac.org.vn.


• Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương• Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương
(Pacific International Arbitration Center –
PIAC) www.piac.com.vn OR www.piac.vn
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6.2. Các quy tắc hòa giải


• Quy tắc hòa giải của Ủy ban Liên hiệp quốc về Luật
thương mại quốc tế 4/12/1980 (UNCITRAL)


• Quy tắc hòa giải của Phòng thương mại quốc tế ICC có
hiệu lực từ 1/1/2014


• Thủ tục hòa giải của Tòa án Trọng tài quốc tế Luân Đôn
LCIA ó hiệ l ừ 1/10/1999LCIA có hiệu lực từ 1/10/1999


• Quy tắc hòa giải của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam
(VIAC) – Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam
(VCCI) có hiệu lực từ 10/09/2007


• Quy tắc hòa giải của Trung tâm trọng tài quốc tế Thái
Bình Dương - PIAC


Tài liệu tham khảo về hòa giải 
thương mại quốc tế


• Palmer and Roberts: Dispute processes: ADR and the
primary forms of decision making


• Henry Brown and Arthur Marriott, ADR: Principles and
Practice, 2nd ed. Sweet and Maxwell, 1999.


• Goldberg, Sander, Rogers, Dispute Resolution: Negotiation,
Mediation and Other Processes, 3d ed., 1999, ,


• L. Riskin, Dispute Resolution and Lawyers, West
Publishing Co, 1997


• Gerald Williams, Legal Negotiation and Settlement, 1983
• W. Trachte-Huber and S. Huber, Reaching Agreement in
Law and Business 1998


• Christian Buhring-Uhle, Arbitration and Mediation in
International Business, Kluwer Law International, 1998


Tài liệu tham khảo về hòa giải 
thương mại quốc tế


• H. Raiffa, The Art and Science of Negotiation, Cambridge,
Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.


• R. Fisher and W. Ury, Getting to Yes: Negotiating
Agreement Without Giving In, 2d ed., Penguin Books, 1991


• Robert A. Baruch Bush and Joseph P. Folger, The Promise
of Mediation: The Transformative Approach to Conflictof Mediation: The Transformative Approach to Conflict,
new and rev. edn. San Francisco: Jossey-Bass, 2005


• Karl Mackie and Eileen Carroll, International Mediation:
The Art of Business Diplomacy, Kluwer Law International,
1999


• F. Elashmawi, Competing Globally: Mastering Cross-
Cultural Management and Negotiations, Butterworth-
Heinemann, 2001
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Thực hành tình huống 


• Tìm hiểu thông tin từ khách hàng và đối tác của 
khách hàng;


• Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến vụ việc hòa 
giải, bao gồm các tài liệu của khách hàng cung 
ấcấp, các tài liệu do LS tự thu thập, các văn bản có 


liên quan; 


• Nắm bắt nội dung vụ việc, xác định mục tiêu, lợi 
ích của khách hàng;


• Chuẩn bị đề cương, các phương án hòa giải; 


• Thực hiện các công tác chuẩn bị khác; 


Trân trọng cảm ơn !


Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập
Dzungsrt & Associates LLC
A Boutique ADR and ShippingLaw Firm 


Hanoi Office: Unit 6, 11th floor, HAREC Building, 
No. 4A Lang Ha Street, Ba Đinh District, Ha Noi city.
Tel. (84-4) 3772 6970 / Fax. (84-4) 3772 6971


Saigon office: 7th Floor, 162 Pasteur’s Office Building
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh city


Email. dzung.nguyen@dzungsrt.com
Web. www.dzungsrt.com





