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Partner 

 

Ms. Dang Vu Minh Ha is a commercial and maritime expert. Her practice focuses on 
commercial and maritime arbitration, maritime insurance, all types of shipping dry and wet 
work including collision, cargo claims, disputes in respect of bills of lading, seaway bills and 
charter parties, bunker disputes, exercise of liens, ship arrest, insurance policy disputes. 

 

Minh Ha obtained her first degree in law from Diplomatic Academy of Vietnam (DAV) and 
was ranked among the Top 10 graduates in her class. She got her LL.M in International 
Commercial Law at School of Law, University of Leicester which seated in Top 20 Law School 
in the United Kingdom in the year she graduated. 

 

Specializing in International Commercial Law, Minh Ha actively participates in both Shipping 
and Arbitration & ADR Groups of Dzungsrt & Associates LLC. Minh Ha involves in a number 
of both domestic and international arbitration, not only at Vietnam International Arbitration 
Centre (VIAC) but also at foreign institutions such as ICC, SIAC, SCMA. The range of her 
arbitration experience extends to commodity, construction, infrastructure projects, energy, 
maritime and insurance. She has also assisted foreign clients in recognition and enforcement 
of many foreign institutional and ad-hoc arbitral awards in Vietnam. 

 

Being well academically trained on carriage of goods by sea during her postgraduate course, 
Minh Ha is a reliable contact and very responsive to shipping urgent instruction. She gives 
prompt and helpful advices and practical support to her clients including leading international 
shipping law firms, P&I and H&M underwriters, foreign shipowners as well as top 
multinational shipping lines in the world. She is trusted for all types of shipping matters such 
as ship arrest, limitation of liability, cargo claims, claims arising from bills of lading and 
charter parties. In 2018, Minh Ha assisted the International Group of P&I Clubs (IG) in seeking 
for the support of Vietnamese Government in prevention and limitation of unjustifiable ship 
arrests in a port in the North of Vietnam. She also actively works with the Ministry of 
Transport and the Vinamarine in improving the Vietnamese legislation related to ship arrest.  

 

Beside the client work, Minh Ha is the co-author of a number of publications on arbitration, 
mediation and Investor-State Dispute Settlement (ISDS), especially, she has a very critical 
research on the mechanism of ISDS under the European Vietnam Investment Protection 
Agreement (EVIPA), which is going to be published in a book of Cambridge University Press. 
She also contributed to the drafting process of parts of the 2015 Civil Procedure Code of 



Vietnam related to arbitration and mediation and the Decree No. 22/2017/ND-CP on 
Commercial Mediation. 

 

YEARS OF EXPERIENCE 7 

  

ACADEMIC AND 
PROFESSIONAL 
QUALIFICATIONS 

- LL.B – International Law - Diplomatic Academy of 
Vietnam 

- LL.M – International Commercial Law - University of 
Leicester (United Kingdom) 

- Admitted to Hanoi Bar, Vietnam 

- Certificate for participating the PIDA training on 
international commercial arbitration of ICC, Ho Chi Minh, 
Vietnam in April 2019.  

- Member of Young ICCA [under the auspices of the 
International Council for Commercial Arbitration (ICCA)]. 

- Member – Young SIAC [under the auspices of the 
Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 

  

LANGUAGE  -  English:   Excellent 

-  Vietnamese: Native 

  

NOTABLE MATTERS International Commercial Arbitration involving construction, 
energy, retailers, maritime, aviation and international sale 
disputes: 

- An ICC arbitration of under USD 500 million involving an 
oil and gas contract; 

- A VIAC arbitration of more than USD 7 million related to a 
maritime dispute arising from a collision in Vietnam; 

- A VIAC arbitration of over USD 100 million involving the 
construction of one of the tallest and most well-known 
skyscrapers in Vietnam; 



- A VIAC arbitration of USD 10 million dispute between a 
Korean contractor and its employer, one of the largest 
state-owned bank in Vietnam; 

- A VIAC arbitration related to a construction sub-contract 
between a Vietnamese corporation and a Malaysian 
company; 

- A VIAC arbitration related to sale and purchase contract 
of steel scraps between a Vietnamese corporation and a 
Hong Kong company; 

- Several VIAC arbitration regarding a number of sale and 
purchase contracts of steel scraps between a British 
company and a number of Vietnamese companies; 

- A VIAC arbitration related to an aviation re-insurance 
contract between two Vietnamese insurers; 

- A SIAC arbitration between a Korean company and a 
Vietnamese company regarding a share sale-purchase 
agreement; 

- A SIAC arbitration between a Vietnamese trading 
company and the international seller in a sale contract; 

- A SIAC arbitration between a Korean trading company and 
a Vietnamese buyer arising from a contract for sale and 
purchase of scrap. 

- A SCMA arbitration between a Korean charterer and a 
Hong Kong shipowner arising from a charter party. 

 

Recognition and Enforcement: 

- Participating in proceedings on recognition and 
enforcement in Vietnam of a number of English arbitral 
awards rendered by the International Cotton Association 
in favour of a Swiss trading group; 

- Participating in proceedings on recognition and 
enforcement in Vietnam of English arbitral awards 
rendered by the International Cotton Association in favour 
of a US corporation; 

- Participating in proceedings on recognition and 
enforcement in Vietnam of arbitral awards rendered by 
the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in 
favour of a Korea-US Partnership; 



- Involving in proceedings on recognition and enforcement 
in Vietnam of an arbitral award rendered by Singapore 
International Arbitration Centre (SIAC) in favour of 
corporation of British Virgin Island (BVI); 

 

Ship Arrest: 

- Assisting Clubs under IG (such as JPI, NoE, WoE, 
Shipowners, Standards, etc) and their Members in lifting a 
number of Arrest Orders at the Vietnamese courts;  

- Advising the client on the possibility to arrest a luxury 
yatch in Vietnam; 

- Advising the clients on the possibility to arrest a vessel to 
secure a maritime claim in Vietnam; 

- Assisting Vietnamese shipowners in lifting the Arrest 
Orders against their vessels in other jurisdictions such as 
India or Indonesia. 

- Assisting foreign clients in arresting foreign vessels 
calling at Vietnamese ports to secure their maritime 
claims. 

 

Cargo claims: 

- Assisting a Slovakian freight forwarder in resolution of the 
cargo stuck in Vietnamese ports due to the local 
restrictions on importing scrap; 

- Assisting a Korean trading company in dealing with the 
Vietnamese buyer to resolve the cargo stuck on board a 
vessel due to local restriction on import of scrap; 

- Advising and assisting a number of top leading shipping 
lines in resolution of cargo abandoned at Vietnamese 
ports due to the local restrictions on importing scrap. 

 

Demurrage claims: 

- Advising and supporting an international company in 
negotiating with the local coal buyer in amicable 
settlement of the claims on demurrage charges; 

- Supporting a Vietnamese shipowners in claiming foreign 
charterers for demurrage charges arising from the charter 
parties; 



- Advising on the possibility to exercise a lien on cargo to 
recover the debt arising from demurrage charges. 

 

Cargo claims: 

- Assisting a Japanese leading underwriter (P&I) and a 
Korean underwriter (H&M) to settle the claims of local 
barge owners arising from the collision of a vessel and a 
local barge; 

- Assisting the P&I underwriter and H&M underwriter and 
the shipowner to settle the claims arising from a collision 
between a Korean and a Vietnamese vessels near Ho Chi 
Minh city;  

- Assisting a local underwriter in recovery from a foreign 
underwriter related to the claims arising from a collision 
between a river cruise and a vessel; 

- Assisting an IG Club and the shipowner to negotiate with 
a local buoy owner to settle their claims and release the 
vessel after she contacted a buoy in Go Gia river, Ho Chi 
Minh City;  

- Assisting P&I Club and shipowner in dealing with the 
salvage of a sunken vessel near Ha Tinh Province, 
Vietnam; 

- Assisting local underwriter, its re-insurer and the 
shipowners in dealing with the cargo and non-cargo 
claims arising from the sinking of a local cargo vessel.  

- Assisting Club and its Member in an alledged collision 
claims raised by the local fishermen. 

 



PUBLICATION  - Vietnam Chapter in International Handbook on 
Commercial Arbitration, ICCA & Kluwer Law International, 
2020 (Published) (Co-author); 

- Vietnam Chapter on Recognition and Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters, Anselmo 
Reyes (ed.), Bloomsbury, 2019, (Co-author); 

- Vietnam Chapter in The Asia-Pacific Arbitration Review 
2017 of Global Arbitration Review, Law Business 
Research LTD (UK) (Co-author); 

- Vietnam Chapter in Getting the Deal Through – Arbitration 
2014 (Published) (Global Arbitration Review), Law 
Business Research LTD (UK) (Co-author); 

- Vietnam Chapter in IBA Arbitration – Country Guides (Co-
author); 

- Vietnam Chapter in Loukas Mistelis and Laurence Shore, 
Editors, World Arbitration Reporter 2nd edn (WAR) (Co – 
author); 

- New Supreme Court’s Guidance of Law on Commercial 
Arbitration of Vietnam – A Pro-arbitration Perspective – 
published on Arbitration Watch (Co- author); 

- The application of liquidated damage in arbitration at the 
Vietnam International Arbitration Center (VIAC) (Co-
author); 

- Conflict of interests of arbitrator in arbitral proceedings 
(Co-author); 

- “Vietnam – An Arbitration – Friendly Seat” in Young 
Arbitration Review (Year 4 – Ed.19) (Co-author) 

- “ISDS Reform & The EU–Vietnam Free Trade Agreement: 
Challenge Accepted!” in Mandev Mohan & Chester Brown, 
Regulation & Investment Disputes: Asian Perspectives 
(Cambridge University Press, forthcoming) (co-author);  

- “Enforcement of Mediated Settlement Agreements in 
Vietnam: A Step Forward the International Trend?” 
published on  Young ICCA Blog  (co-author); 

- “Mediation: An Ideal Solution for International Business 
Dispute in Vietnam? in January 2019 Issue of Financier 
Worldwide (co-author) 

- Commenting on the Drafts of the Decree on Commercial 
Mediation; 



- Commenting on the Draft of the Amendment of the Code 
of Civil Procedure of Vietnam; 

- Commenting on the Draft of the Mediation Rules of the 
Vietnam Mediation Centre (VMC). 

 

 



 

 

ĐẶNG VŨ MINH HÀ 
• Cử nhân Luật – Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao Việt Nam 

• Thạc sĩ Luật – Luật Thương mại quốc tế - Đại học Leicester (Vương quốc Anh) 

• Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 

 

A: Phòng 6, Tầng 11, Tòa nhà HAREC, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

T: + (84-24) 3772 6970 

F: + (84-24) 3772 6971 

E: ha.dang@dzungsrt.com 

Mobile/Zalo/WhatsApp: +84 (0) 904 804 494 

Skype: ha.dang.dzungsrt 

 

Luật sư Đặng Vũ Minh Hà là một chuyên gia trong lĩnh vực thương mại và hàng hải. Lĩnh vực hành nghề 
của Luật sư Minh Hà tập trung vào mảng Trọng tài thương mại và Hàng hải, bảo hiểm hàng hải, tất cả các 
công việc trong lĩnh vực hàng hải bao gồm cả tư vấn và làm việc tại hiện trường như đâm va, khiếu nại hàng 
hóa, tranh chấp liên quan đến vận đơn, giấy gửi hàng đường biển và hợp đồng thuê tàu, tranh chấp liên 
quan đến cung cấp nhiên liệu, quyền cầm giữ hàng hoá, bắt giữ và thả tàu biển, tranh chấp hợp đồng bảo 
hiểm.  

Luật sư Minh Hà nhận bằng Cử nhân Luật tại Học viên Ngoại Giao (DAV) và là một trong 10 Cử nhân xuất 
sắc nhất Khóa. Sau đó, Hà đã nhận bằng Thạc Sĩ Luật Thương Mại Quốc Tế tại Trường Luật, Đại học 
Leicester (Vương quốc Anh), một trong 20 trường Luật hàng đầu Vương quốc Anh vào năm cô tốt nghiệp. 

Với chuyên môn về Luật Thương mại quốc tế, Luật sư Minh Hà hoạt động tích cực trong cả hai mảng là 
Hàng hải và Trọng tài & Giải quyết tranh chấp của Dzungsrt & Associates LLC. Luật sư Minh Hà tham gia 
các vụ việc trọng tài trong nước và quốc tế, không chỉ tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) mà 
còn nhiều trung tâm trọng tài quốc tế khác như ICC, SIAC, SCMA. Trong lĩnh vực trọng tài, kinh nghiệm của 
Luật sư Minh Hà rất đa dạng và trải rộng từ tranh chấp liên quan đến hàng hóa cho đến các tranh chấp về 
xây dựng, dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng hải và bảo hiểm. Luật sư Minh Hà còn hỗ trợ các khách 
hàng nước ngoài trong các vụ việc về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nhiều phán quyết trọng tài 
nước ngoài. 

Được đào tạo bài bản về vận chuyển hàng hoá đường biển trong khoá học Thạc sỹ, Luật sư Minh Hà là một 
luật sư đáng tin cậy và đầy trách nhiệm trong việc phản hồi nhanh chóng với các chỉ thị khẩn cấp trong lĩnh 
vực hàng hải và có thể đưa ra những tư vấn hữu ích và thực tiễn hỗ trợ khách hàng, bao gồm những công 
ty luật quốc tế hàng đầu về hàng hải, Hội P&I và các Nhà bảo hiểm thân vỏ (H&M), các chủ tàu nước ngoài 
cũng như các hãng vận tải biển đa quốc gia hàng đầu thế giới. Luật sư Minh Hà được tin tưởng giao phó 
xử lý mọi vụ việc liên quan đến vận tải biển như bắt giữ và thả tàu, giới hạn trách nhiệm, khiếu nại hàng hóa, 
khiếu nại phát sinh từ vận đơn và hợp đồng thuê tàu. Năm 2018, Luật sư Minh Hà đã hỗ trợ cho International 
Group of P&I Clubs (IG) làm việc với Chính phủ Việt Nam trong việc ngăn chặn và hạn chế các vụ bắt giữ 
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tàu không chính đáng tại một cảng ở miền Bắc Việt Nam . Luật sư Minh Hà cũng tích cực làm việc với Bộ 
Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam nhằm cải thiện các vấn đề pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực 
bắt và thả tàu.  

Bên cạnh công việc khách hàng, Luật sư Minh Hà còn là đồng tác giả của một số ấn phẩm về trọng tài, hòa 
giải và giải quyết tranh chấp giữa Nhà đầu tư – Nhà nước (ISDS), đặc biệt, Luật sư Minh Hà đã thực hiện 
một nghiên cứu rất quan trọng về cơ chế ISDS trong khuôn khổ Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU  
(EVIPA), nghiên cứu này sẽ được xuất bản trong một cuốn sách của nhà xuất bản đại học Cambridge. Ngoài 
ra, luật sư Minh Hà cũng đóng góp vào quá trình soạn thảo các phần của Bộ luật Tố tụng Dân sự Việt Nam 
2015 phần liên quan đến trọng tài và hoà giải ngoài toà án và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về  Hòa giải 
thương mại. 

 

KINH NGHIỆM 
HÀNH NGHỀ 

       7 năm 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 
MÔN VÀ HỌC 
THUẬT 

 • Cử nhân Luật – Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao Việt Nam 

• Thạc sĩ Luật – Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Leicester 
(Vương quốc Anh) 

• Thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội 

• Chứng chỉ tham dự khóa tập huấn PIDA về Trọng tài thương mại 
quốc tế của ICC tại Tp. Hồ Chí Minh vào tháng tháng 04 năm 
2019.  

• Thành viên Young ICCA [dưới sự bảo trợ của Hội đồng trọng tài 
thương mại quốc tế (ICCA)]. 

• Thành viên Young SIAC [dưới sự bảo trợ của Trung tâm trọng tài 
quốc tế Singapore (SIAC) 

NGÔN NGỮ  • Tiếng Anh:                        Xuất sắc  

• Tiếng Việt:                         Bản ngữ 

VỤ VIỆC NỔI BẬT  Trọng tài Thương mại Quốc tế liên quan đến tranh chấp về  xây dựng, 
năng lượng, bán lẻ, hàng hải, hành không và thương mại quốc tế. 

  • Vụ việc tại Trọng tài ICC có giá trị tranh chấp tới 500 triệu Đô-la Mỹ 
liên quan đến hợp đồng dầu khí; 

• Vụ việc tại Trọng tài VIAC có giá trị tranh chấp hơn 7 triệu Đô-la Mỹ 
liên quan đến tranh chấp hàng hải phát sinh do đâm va giữa hai 
tàu biển tại Việt Nam; 

• Vụ việc tại Trọng tài VIAC có giá trị tranh chấp hơn 100 triệu Đô-la 
Mỹ liên quan đến việc xây dựng một trong những tòa nhà cao nhất 



Việt Nam; 

• Vụ việc tại Trọng tài VIAC có giá trị tranh chấp 10 triệu Đô-la Mỹ 
giữa nhà thầu Hàn Quốc và chủ đầu tư là một trong những ngân 
hàng quốc doanh lớn nhất Việt Nam; 

• Vụ việc tại Trọng tài VIAC liên quan đến hợp đồng thầu phụ xây 
dựng giữa một công ty Việt Nam và một công ty Malaysia; 

• Vụ việc tại Trọng tài VIAC liên quan đến hợp đồng mua bán thép 
phế liệu giữa một tổng công ty Việt Nam và một công ty Hồng 
Kông; 

• Một số vụ việc tại Trọng tài VIAC liên quan đến hợp đồng mua bán 
thép phế liệu giữa một công ty Anh và một số công ty Việt Nam; 

• Vụ việc tại Trọng tài VIAC liên quan đến hợp đồng tái bảo hiểm 
hàng không giữa hai công ty bảo hiểm Việt Nam; 

• Vụ việc tại Trọng tài SIAC giữa một công ty Hàn Quốc và một công 
ty Việt Nam liên quan đến hợp đồng mua bán cổ phần; 

• Vụ việc tại Trọng tài SIAC giữa công ty thương mại Việt Nam và 
bên bán quốc tế trong tranh chấp hợp đồng mua bán; 

• Vụ việc tại Trọng tài SIAC giữa một công ty thương mại Hàn Quốc 
với bên mua Việt Nam phát sinh từ hợp đồng mua bán phế liệu. 

• Vụ việc tại Trọng tài SCMA giữa bên thuê tàu Hàn Quốc và chủ tàu 
Hồng Kông phát sinh từ hợp đồng thuê tàu.  

  Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài thương mại 

  • Tham gia tố tụng công nhận và cho thi hành tại Việt Nam một số 
phán quyết của trọng tài của Anh của Hiệp hội Bông quốc tế banh 
hành theo hướng có lợi cho một tập đoàn thương mại Thụy Sĩ; 

• Tham gia tố tụng công nhận và cho thi hành tại Việt Nam một số 
phán quyết trọng tài Anh do Hiệp hội Bông quốc tế ban hành theo 
hướng có lợi cho một tập đoàn Hoa Kỳ; 

• Tham gia tố tụng công nhận và cho thi hành tại Việt Nam một số 
phán quyết trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore 
(SIAC) ban hành theo hướng có lợi cho một liên danh nhà thầu giữa 
Hàn Quốc và Hoa Kỳ; 

• Tham gia tố tụng công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán 
quyết trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) 
đưa ra có lợi cho Tập đoàn thuộc Quần đảo Virgin (BVI); 

  Bắt giữ và thả tàu biển 



• Hỗ trợ các Hội P&I (bao gồm JPI, NoE, WoE, Shipowners, 
Standards, v.v.) và các thành viên của Hội giải phóng một số Lệnh 
bắt giữ tàu biển của Tòa án Việt Nam;  

• Tư vấn cho khách hàng về khả năng bắt một du thuyền cao cấp tại 
Việt Nam; 

• Tư vấn cho khách hàng về khả năng bắt giữ tàu để đảm bảo khiếu 
nại hàng hải tại Việt Nam; 

• Hỗ trợ chủ tàu Việt Nam giải phóng lệnh bắt giữ tàu của họ tại các 
quốc gia khác như Ấn Độ hoặc Indonesia. 

• Hỗ trợ khách hàng nước ngoài bắt giữ tàu nước ngoài cập cảng 
Việt Nam để đảm bảo khiếu nại hàng hải. 

  Khiếu nại về hàng hóa 

  • Hỗ trợ một công ty giao nhận vận tải Slovakia giải phóng hàng hóa 
bị mắc kẹt tại cảng Việt Nam do quy định hạn chế nhập khẩu phế 
liệu; 

• Hỗ trợ công ty thương mại Hàn Quốc đàm phán với bên mua Việt 
Nam liên quan đến việc giải phóng hàng hóa bị kẹt trên tàu do quy 
định hạn chế nhập khẩu phế liệu; 

• Hỗ trợ những hãng tàu hàng đầu trong việc giải quyết hàng hóa bị 
bỏ lại cảng biển Việt Nam do quy định hạn chế nhập khẩu phế liệu. 

Khiếu nại về Phí dôi nhật 

• Tư vấn và hỗ trợ một công ty quốc tế thương lượng và hòa giải với 
bên mua than trong nước để giải quyết các khiếu nại về phí dôi 
nhật; 

• Hỗ trợ chủ tàu Việt Nam yêu cầu bên thuê tàu nước ngoài thanh 
toán phí dôi nhật phát sinh từ hợp đồng thuê tàu; 

• Tư vấn về khả năng thực hiện quyền cầm giữ hàng hóa nhằm thu 
hồi nợ phát sinh từ phí dôi nhật.  

Đâm va tàu với tàu và tàu với cầu cảng 

• Hỗ trợ một đơn vị bảo hiểm trách nhiệm dân sự Chủ tàu hàng đầu 
Nhật Bản (P&I) và một công ty bảo hiểm Thân vỏ (H&M) Hàn Quốc 
giải quyết các khiếu nại của chủ một Sà lan địa phương phát sinh 
do sự cố đâm va giữa Tàu và Sà lan; 

• Hỗ trợ đơn vị bảo hiểm trách nhiệm dân sự Chủ tàu P&I, bảo hiểm 
Thân vỏ H&M và chủ tàu giải quyết khiếu nại phát sinh do đâm va 
giữa tàu Hàn Quốc và tàu Việt Nam gần khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh;  



• Hỗ trợ các công ty bảo hiểm Việt nam và công ty bảo hiểm nước 
ngoài  liên quan đến khiếu nại phát sinh giữa tàu sông và tàu biển; 

• Hỗ trợ đơn vị bảo hiểm trách nhiệm dân sự Chủ tàu và chủ tàu đàm 
phán với chủ bến phao địa phương giải quyết khiếu nại và thả tàu 
sau khi tàu đâm va với phao neo ở sông Gò Gia, thành phố Hồ Chí 
Minh;  

• Hỗ trợ Hội P&I Club và chủ tàu giải quyết việc trục vớt một con tàu 
bị chìm gần tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam; 

• Hỗ trợ công ty bảo hiểm địa phương, bên tái bảo hiểm và chủ tàu 
giải quyết khiếu nại về hàng hóa và các khiếu nại khác phát sinh từ 
vụ chìm tàu chở hàng.  

• Hỗ trợ Hội P&I Club và thành viên của Hội trong một khiếu nại đâm 
va do ngư dân địa phương đưa ra. 



ẤN PHẨM  • Chương Việt Nam trong Sổ tay Quốc tế về Trọng tài Thương mại, 
ICCA & Kluwer Law International, 2020 (Đã xuất bản) (Đồng tác 
giả); 

• Chương Việt Nam trong Công nhận và thi hành bản án dân sự và 
thương mại, Anselmo Reyes (ed.), Bloomsbury, 2019, (Đồng tác 
giả); 

• Chương Việt Nam trong Bình luận Trọng tài Khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương 2017 được Global Arbitration Review, Law Business 
Research LTD (Anh Quốc) xuất bản (Đồng tác giả); 

• Chương Việt Nam trong Getting the Deal Through – Arbitration 2014 
(đã xuất bản) (Global Arbitration Review), Law Business Research 
LTD (UK) (Đồng tác giả); 

• Chương Việt Nam trong IBA Arbitration – Country Guides (Đồng tác 
giả); 

• Chương Việt Nam trong ấn phẩm Báo cáo Trọng tài Quốc tế của 
Loukas Mistelis và Laurence Shore, tái bản lần thứ 2 (WAR) (WAR) 
(Đồng tác giả); 

• New Supreme Court’s Guidance of Law on Commercial Arbitration 
of Vietnam – A Pro-arbitration Perspective – được đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của Arbitration Watch (Đồng tác giả); 

• Áp dụng thiệt hại ước tính trong giải quyết tranh chấp tại Trung tâm 
Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) (Đồng tác giả); 

• Mâu thuẫn lợi ích trọng tài viên trong thủ tục tố tụng trọng tài (Đồng 
tác giả); 

• “Vietnam – An Arbitration – Friendly Seat “trong ấn phẩm Young 
Arbitration Review (Year 4 – Ed.19) (Đồng tác giả) 

• “ISDS Reform & The EU–Vietnam Free Trade Agreement: Challenge 
Accepted!” của Mandev Mohan & Chester Brown, Regulation & 
Investment Disputes: Asian Perspectives (NXB Đại học Cambridge, 
sắp phát hành) (Đồng tác giả);  

• “Enforcement of Mediated Settlement Agreements in Vietnam: A 
Step Forward the International Trend?” Young ICCA Blog phát hành  
(Đồng tác giả); 

• “Mediation: An Ideal Solution for International Business Dispute in 
Vietnam? Do Financier Worldwide Phát hành vào tháng 01 năm 
2019 (Đồng tác giả) 

• Góp ý Dự thảo Nghị định Hòa giải Thương mại.; 

• Góp ý Dự thảo sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam; 



• Góp ý Dự thảo Quy tắc hòa giải của Trung tâm Hòa giải Việt Nam 
(VMC). 
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