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ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS 

• April 14 2009 Certificate of Passing the Chartered Institute of 

Arbitrators Award Writing Examination with a mark of 

79% organised by School of International Arbitration, 

Queen Mary, University of London (UK) in 

conjunction with Chartered Institute of Arbitrators 

(CIArb) 

• November 01 2008 LL.M in Comparative and International Dispute 

Resolution issued by School of International 

Arbitration, Queen Mary, University of London (UK) 

▪ LL.M Thesis: “An Attempt to Identify the 

Essential Characteristics of Major Regional 

Arbitration Institutions and New Trends in the Asia – 

Pacific Region”. 

▪ Advisor: Prof. Loukas A Mistelis, LLB, MLE, Dr 

Iuris, MCIArb, Advocate Clive M Schmitthoff 

Professor of Transnational Commercial Law and 

Arbitration, Director of School of International 

Arbitration, Centre for Commercial Law Studies, 

Queen Mary, University of London. 

▪ LL.M Modules 

QLLM043 INTERNATIONAL AND 

COMPARATIVE COMMERCIAL 

ARBITRATION by Professor Dr 

Julian D M Lew, QC, Professor Dr 

Loukas Mistelis and Mr Stavros 

Brekoulakis. 

QLLM051 INTERNATIONAL 

COMMERCIAL LITIGATION by 

Professor Ian F Fletcher (UCL), 

Professor Dr Loukas Mistelis and 

Mr Stavros Brekoulakis.  

QLLM064 INTERNATIONAL TRADE AND 

INVESTMENT DISPUTE 

SETTLEMENT by Professor 

Loukas Mistelis, Ms Norah 

Gallagher and Dr Joanna Gomula. 

▪ Visiting Module: Alternative Dispute Resolution 

(ADR) by Professor Loukas Mistelis and Mr 
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Christopher Newmark (Spenser Underhill Newmark 

LLP) 

• April 11 2002 Practising Certificate issued by Minister of Justice of 

Vietnam 

• March 18 1997 Certificate of Attendance for the Ministry of Justice’s 

course for training practising skills of lawyers 

• 1996 Certificate of Attendance for Galbraith’s Shipping 

Course, UK 

• September 25 1990 LL. B issued by Hanoi University of Law, Vietnam. 

▪ LLB Thesis: “The application of injunctions 

provided in the Criminal Proceeding Code of 

Vietnam”. (Supervisor: Mr Nguyen Ngoc Huyen, PhD, 

former Deputy Rector of Judicial Academy of 

Vietnam.) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES AND POSITIONS  

I. PRIVATE PRACTICE 

• July 13, 2018, to 

date 

Director of ADR Vietnam Chambers LLC, a new 

platform for Full Time Independent Arbitrators and 

Mediators in Vietnam. 

• December 15, 2011, 

to date  

Senior Partner of Dzungsrt & Associates LLC, a 

leading arbitration law firm in Vietnam. 

• May 18 2004 – 

December 15 2011 

Managing Partner of Dzungsrt & Associates, a boutique 

shipping and ADR law firm with offices in Hanoi and 

Hochiminh city, Vietnam: Acting as the sole partner to 

manage and administer legal practice of lawyers 

• May 2000 – May 

2004 

Managing Director of Independent Consultants Co., 

Ltd in Hanoi, Vietnam: Managing and administering 

legal consultancy services of lawyers 

• July 1998 – 

February 2000 

Admitted to be Barrister of Bar Association of Thai 

Binh province, Vietnam 

• October 1997 – July 

1998 

Independent Legal Consultant of Sinclair Roche & 

Temperley ("SRT"), a London shipping law firm: 

Advising SRT on all aspects of maritime law of 

Vietnam 
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• March 1997 – 

September 1997 

Trainee Lawyer of Sinclair Roche & Temperley, a 

London shipping law firm operated in Vietnam: 

Assisting SRT's lawyers to advise international clients 

on business transactions involving Vietnam 

• 1994 – February 

1997 

Vietnamese Legal Consultant of Sinclair Roche & 

Temperley's representative offices in Hanoi and 

Hochiminh city, Vietnam: Assisting SRT's lawyers to 

advise international clients on a business transaction 

involving Vietnam 

II. POLICY MAKING AND ADVISORY 

• July 03 2018 – 

September 15 2018 

Short Term Technical Consultant at Vietnam 

Governance for Inclusive Growth Program (GIG): 

working with a US retired judge to provide a training 

workshop on mediation skills for judges of the Supreme 

People’s Court of Vietnam 

• July 2016 – 

February 2017 

Short Term Technical Consultant at Vietnam 

Governance for Inclusive Growth Program (GIG): 

working with a US retired judge to provide a training 

workshop on New York Convention 1958 for the 

Supreme People’s Court of Vietnam 

• April 2015 – 

December 2018 

Local Consultant for advisory services in alternative 

dispute resolution for IFC, a member of the World Bank 

Group: working with international consultants to 

design a Bench Book for Supreme People’s Court of 

Vietnam in settlement of court cases involving 

mediation and arbitration matters 

• February 2014 – 

February 2017 

Member of Editorial Team of the Ministry of Justice of 

Vietnam’s Drafting Board of Governmental Decree no. 

22/2017 on Commercial Mediation in Vietnam: 

drafting the first legislation on commercial mediation 

in Vietnam. 

• July 14 2010 – July 

29 2015 

Member of Policy Making Board of the Ministry of 

Justice’s Project No. 123 to establish a professional 

training centre for lawyers meeting international 

economic integration, a division of Judicial Academy: 

drafting and commenting on the training program 

specially designed for international commercial 

lawyers in Vietnam 
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• June 23 2010 – July 

28 2011 

Member of the Drafting Committee of the Ministry of 

Justice of Vietnam  (“MOJ”), which is tasked with 

drafting  Governmental Decree no. 63 guiding the 

application of new arbitration law 2010 replacing the 

previous legislation on arbitration in 2003 

• December 2008 – 

June 17 2010 

Member of the Standing Editorial Board of the Drafting 

Committee of the Arbitration Law of the Vietnam 

Lawyers Association (“VLA”), which was tasked with 

drafting the new arbitration law 2010 replacing the 

previous legislation on arbitration in 2003 

• August 28 2006 – 

December 31 2011 

Co-Founder, Vice-President and Arbitrator of the 

Pacific International Arbitration Center ("PIAC"), a not 

for profit alternative dispute resolution organisation in 

Hochiminh city, Vietnam: Acting as one of 10 board 

members and vice-president of PIAC to plan, manage 

and administer the operation of the arbitration centre 

• March 01 2010 – 

April 30 2010 

Member of Transportation Group of The Prime 

Minister’s Special Task Force on Administrative 

Reform (“Project 30”), which was assigned in 

reviewing administrative formalities in maritime 

activities 

• March 01 2000 - 

April 30 2000 

Expert of Vietnam National Maritime Administration 

("Vinamarine") of Ministry of Transportation ("MOT") 

of Vietnam in Hanoi: Acting as an assistant to the 

Chairman of Vinamarine in the field of international 

co-operation on maritime administration 

• August 1995 – 

October 1995 

National Legal Consultant of UNCTAD's Project for 

multi-mode transports in Vietnam: Advising 

UNCTAD's experts on transport law of Vietnam 

• 1993-1994 Assistant to Director of Center for science study and 

international co-operation of State Economic 

Arbitration of Vietnam (now restructured as Economic 

Tribunal of Supreme People’s Court of Vietnam): 

Assisting Director to study new law and promote 

international co-operation with international 

institutions 

LANGUAGES 

Vietnamese and English 
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FIELDS OF LEGAL EXPERTISE 

✓ Civil Law Country 

✓ Jurisdiction: Vietnam 

✓ International Law 

SPECIALISATION 

✓ Arbitration Law ✓ Maritime law 

✓ Marine Insurance Law and 

Commercial Law 

✓ Maritime and Cargo Claims 

✓ Carriage of Goods by Sea and 

Logistics 

✓ Commercial Disputes and 

Commodity Trade 

✓ Marine and International Trade ✓ Insurance and Re-insurance 

✓ Charterparties and Shipbuilding ✓ ADR and Commercial Mediation 

✓ International Commercial Litigation  

ARBITRATION EXPERIENCE 

INTERNATIONAL ARBITRATION AS COUNSEL: 

• Acting as co-legal counsel to a BVI Company in relation to an investment dispute 

and parallel proceedings involving a Vietnamese company and a Vietnamese 

state authority; 

• Acting as co-legal counsel for a Vietnamese Textile Corporation in a joint 

venture dispute with a foreign investor before ICC Arbitration seated in 

Singapore; 

• Acting as co-counsel to a Japanese construction company in several court 

proceedings against Vietnamese state authority in relation to many ICC 

arbitrations arising from a very important public infrastructure project; 

• Etc. 

DOMESTIC ARBITRATION AS COUNSEL: 

• Acting for a group of shareholders against a large Vietnamese joint-stock 

commercial bank in a hybrid dispute resolution process; 

• Acting for a very famous French invested retailer in a number of VIAC 

arbitrations on contractual disputes relating to the development of supermarkets 

in Vietnam; 
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• Acting for a very famous Korean construction corporation in two VIAC 

arbitrations against a large State-owned commercial bank regarding two 

construction contracts; 

• Acting as legal counsel to a foreign-invested company in a VIAC arbitration on 

a construction project against the Malaysian subcontractor; 

• Acting as legal counsel to a foreign-invested company, who was the 

subcontractor in a major construction project, against the Chinese contractor in 

the Court of Hanoi City; 

• Acting for an international investment fund in a VIAC arbitration against a local 

joint-stock company regarding a shareholder dispute; 

• Acting as legal counsel to global trading companies in relation to sales contract 

disputes before the VIAC in Hanoi; 

• Acting as co-legal counsel to a French invested company in relation to a service 

contract dispute before the VIAC in Hanoi; 

• Acting as co-legal counsel to several international trading groups in relation to 

the recognition and enforcement of eleventh foreign arbitral awards of US$ 

multiple millions in value; 

• Acting as legal counsel to a BVI Company, operating in Hong Kong, in relation 

to the recognition and enforcement of a SIAC award of US$ multiple million in 

value; 

• Acting as legal counsel to several Singapore companies in relation to the 

recognition and enforcement of a number of institutional and ad-hoc arbitral 

awards; 

• Acting as legal counsel to a Korean – US partnership in relation to the recognition 

and enforcement of a SIAC arbitral award; and 

• Acting as legal counsel to a Russian company in relation to the recognition and 

enforcement of an ICAC arbitral award. 

• Etc. 

ACTING AS CO-ARBITRATOR: 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a service contract between a Public Relation 

Joint Stock company and a market research company in October 2017; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

related to disputes arising from the international sale of goods contract between 

a Hong Kong incorporated trading company and a Vietnamese private-owned 

company in November 2017. 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a sale and purchase of rice between a Chinese 

trading company and Vietnamese trading company in January 2018; 
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• Acting as co-arbitrator in an international arbitral tribunal for arbitration 

proceedings conducted under VIAC Rules in relation to disputes arising from a 

loan agreement between a foreign-invested company and a Vietnamese private 

owned company in May 2018; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a contract of carriage of goods by sea between 

a subrogated insurance company and a shipping company in September 2019; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a marine insurance policy between a leasing 

company and an insurance company in October 2019; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a marine insurance policy between a shipping 

joint-stock company and an insurance company in December 2019; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from an international sale of goods contract 

between a Germany Export company and a Vietnamese importer in August 2020. 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a Partnership Agreement to set up a company 

in Vietnam in February 2021; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a leasing contract between an FDI company 

and a Vietnamese construction company in January 2021. 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a supply chain and logistic service contract in 

July 2021; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from an international sale of the medical supply 

contract between a Swiss importer and a Vietnamese manufacturer in July 2021.  

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to M&A disputes in July 2021; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a marine insurance policy between a shipping 

company and an insurance company in February 2022; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a supply contract between an FDI company 

and a Vietnamese company in February 2022; 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from a joint venture contract and charter between 

a Japanese investor and a Vietnamese company in June 2022. 

• Acting as co-arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC Rules 

in relation to disputes arising from an international sale of goods contract 

between a Korean company and a Vietnamese importer in August 2022. 
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• Etc. 

ACTING AS PRESIDING ARBITRATOR: 

• Acting as a presiding arbitrator for arbitration proceedings conducted under 

VIAC Rules in relation to disputes arising from an international supply contract 

between a foreign contractor and Vietnamese state-owned oil corporation in 

February 2019; 

• Acting as presiding arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC 

Rules in relation to disputes arising from a joint venture contract between a 

foreign-invested property developer and Vietnamese state-owned housing 

company in June 2019; 

• Acting as presiding arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC 

Rules in relation to disputes arising from a sale and purchase contract between a 

foreign-invested company and Vietnamese joint-stock company in August 2019; 

• Acting as presiding arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC 

Rules in relation to disputes arising from a supply contract between two 

Vietnamese oil and gas corporations in September 2019; 

• Acting as presiding arbitrator in an international arbitral tribunal for arbitration 

proceedings conducted under VIAC Rules in relation to disputes arising from a 

business co-operative agreement between 2 Vietnamese High Technology 

companies in December 2019; 

• Acting as presiding arbitrator in arbitration proceedings conducted under VIAC 

Rules in relation to disputes arising from a consultancy and design contract 

between a foreign contractor and one of the largest banks in Vietnam in March 

2020; 

• Etc. 

INTERNATIONAL ARBITRATION AS ARBITRATOR: 

• Being considered by Korean Commercial Arbitration Board (KCAB 

International) as a sole arbitrator in March 2020 for disputes arising out of a 

shipping agency contract between a Korean shipping company and a Philippines 

Ship Agency with the place of arbitration is in Seoul (Korea), Governing law is 

laws of the Republic of Korea; Languages of Contract and Arbitration is English;  

• Being considered by Singapore International Arbitration Center (SIAC) for 

appointment as co-arbitrator in March 2021 for disputes arising out of a Service 

Contract between a Malaysia company and a Vietnamese company with the seat 

of arbitration is in Ho Chi Minh City (Vietnam), Language of Arbitration is 

English and Governing law of the Contract is Laws of Vietnam. 

• Being appointed by Singapore International Arbitration Center (SIAC) for 

appointment as co-arbitrator in August 2021 for disputes arising out of an 

international sale contract between a Chinese company and a Vietnamese 

company with the seat of arbitration is in Singapore, Language of Arbitration is 

English and Governing law of the Contract is CISG. 
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• Etc. 

III. MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS 

• January 07 2022 Arbitrator on the panel of Shanghai Arbitration 

Commission. 

• September 29, 2020, 

to date 

Member of ICC Task Force on Arbitration and ADR: 

Track 4: national Courts and ADR. 

• February 13, 2020, 

to date 

Arbitrator and Mediator in the Panels of Hainan 

International Arbitration Court (HIAC) of China and 

HIAC International Mediation Center.  

• September 24 2018, 

to date 

Ambassador (Vietnam) at the International Dispute 

Resolution and Risk Management Institute (IDRRMI) 

of Hong Kong; 

• September 18 2018, 

to date  

International Mediator on the Panel of Japan 

International Mediation Center (JIMC Kyoto); 

• September 03 2018 

- December 31 2019 

Fellow of Asian Institute of Alternative Dispute 

Resolution (AADR) of Malaysia; 

• July 04, 2018, to 

date 

Member of Mediation Committee of International Bar 

Association (“IBA”) 

• July 01 2018 - June 

30 2021 

Vietnamese Member of the International Court of 

Arbitration of the International Chamber of Commerce 

(ICC) and ICC Commission on Arbitration and ADR 

for the 2nd term of office: 2018-2021 

• June 01 2018 – to 

date 

Listed on the Panel of International Arbitrators of 

Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) 

• May 28 2018 – 

December 31 2019 

Deputy Director of Vietnam Mediation Center (VMC), 

a division of Vietnam International Arbitration Center 

(VIAC); 

• August 18 2017 – to 

date 

Arbitrator on the Panel of Arbitrators of the Vietnam 

International Arbitration Center (VIAC) 

• June 27 2017 – June 

30 2018 

Member of the International Council for Commercial 

Arbitration (ICCA). 

• July 01 2017 – June 

30 2018 

Vietnamese Member of the International Court of 

Arbitration of the International Chamber of Commerce 

(ICC) and ICC Commission on Arbitration and ADR 

for the first term of office: 2017-2018. 
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• April 18 2017 – to 

date: 

Senior International Mediation Expert of Mainland-

Hong Kong Joint Mediation Center. 

• March 16 2012 – 

August 21 2017: 

Member of Research Council of The Vietnam 

International Arbitration Center (VIAC) at The 

Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI): 

researching on arbitration matters for guiding arbitral 

tribunals to apply VIAC’s Rules of arbitration 

• March 2014 – 

Present: 

Member of Arbitration Committee of International Bar 

Association(“IBA”).  

IBA’s Asia Pacific Arbitration Group (APAG): 

Member of The Working Group 1 on Harmonizing 

Arbitration Laws in the Asia Pacific Region 

Member of Bar Association of Hanoi, Vietnam. 

• April 21 2009 – 

Present: 

Graded Member of the Chartered Institute of 

Arbitrators (MCIArb), East Asia Branch. 

IV. PROFESSIONAL AWARDS 

• 2022 Elite Practitioner in Dispute Resolution by Asia Law. 

• 2021 Awarded a certificate of merit by the Vietnamese 

Minister of Justice on my significant contribution to 

the development of professional commercial lawyers 

in Vietnam last ten years! 

• 2021 Recommended Lawyer for Vietnam Jurisdiction in 

the International Who’s Who of Transport 2022 – 

Shipping. 

• 2021 Vietnam’s Top 100 Lawyers by Asia Business Law 

Journal 

• 2021 Elite Practitioner in Dispute Resolution by Asia Law 

2022. 

• 2020 Leading lawyer in the Dispute Resolution Practice by 

The Legal 500 Asia Pacific 2020. 

• 2017 Leading dispute resolution lawyer in Chambers Asia 

Pacific 2017 Guide. 

• 2016/2017 Market-leading lawyer in dispute resolution & 

litigation, shipping, maritime & aviation in Asia law 

Profiles 2016/2017 Edition 

https://www.linkedin.com/search?search=&keywords=IBA%E2%80%99s+Asia+Pacific+Arbitration+Group+%28APAG%29&sortCriteria=R&keepFacets=true
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• 2014/2015/2016/2017 Recommended Lawyer for Vietnam Jurisdiction in 

the International Who’s Who of Transport /Shipping 

Lawyers 

• 2014/2015/2016/2017 Leading lawyer in the Dispute Resolution Practice by 

The Legal 500 Asia Pacific 

• 2009/2010/2011 Recommended Lawyer for Vietnam Jurisdiction in 

the International Who’s Who of Shipping & Maritime 

Lawyers 

• 2003/2004 “Recommended Dispute Resolution Practitioner in 

Vietnam” by Practical Law Company’s Global 

Counsel 3000 

• 10/06/2010 Vietnam Lawyers Association (VLA)’s Award for 

active involvement in the law drafting process on 

commercial arbitration in 2010. 

• 2002 Annual Conference of Bar Association of Thai Binh 

province, Vietnam: “Award for Significant 

Contribution to the Successful Development of Legal 

Practice” by the local government of Thai Binh 

province 

V. ACADEMIC POSITION 

• February 03, 2009, 

to date 

Visiting Lecturer on Arbitrating and Mediating Skills 

at the Judicial Academy of the Ministry of Justice of 

Vietnam 

• October 03, 2009, 

to July 2011 

Visiting Lecturer on International Commercial 

Arbitration course at the Diplomatic Academy of 

Vietnam (“DAV”) of the Ministry of Foreign Affairs of 

Vietnam 

• 1991-1993 Law Lecturer of school for training arbitrators of State 

Economic Arbitration (now restructured as the 

Academy of Court of Supreme People’s Court of 

Vietnam): rendering lectures in the field of contract law 

and commercial dispute resolution 

VI. PUBLICATIONS 

• Co-author: “Law and Regulations of Commercial Arbitration of Nations and 

International Arbitrations” (4 volumes) published by Publishers of Hochiminh City 

in 1993. 
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• Co-author of Vietnam Chapter of Getting the Deal Through 2012 & 2013 editions – 

published by Law Business Research Ltd in 2012, 2013 & 2014. 

• Co-author of Vietnam Chapter of ICCA Handbook published by Permanent Court of 

Arbitration, The Hague, The Netherlands in October 2012-2017 (updated annually).  

• Co-author of Vietnam Chapter of World Arbitration Reporter, Second Edition – 

International Encyclopedia of Arbitration Law and Practice published by JurisNet 

LLC of New York (USA) on November 30 2012-2017 (updated annually). 

• Co-author of “Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award in Vietnam: 

Review of Recent Decision of the Vietnamese Courts” in the February 2014 edition 

of IBA Arbitration News.  

• Co-Author: “New Supreme Court’s Guidance of Law on Commercial Arbitration of 

Vietnam - A Pro-arbitration Perspective” published by Arbitration Watch in July 

2014. 

• Co-author of Vietnam Chapter in IBA Country Guide published in the official of 

IBA (Ed. Lawrence Schaner, Jenner & Block LLP, Chicago and David Arias, Arias 

SLP, Madrid) in September 2014. 

• Co-author of “Vietnam - An Arbitration-friendly Seat” published by Young 

Arbitration Review (19th Edition) (October 2015) 

• Co-author of Vietnamese Chapter in The Asia-Pacific Arbitration Review (GAR) 

published by Law Business Research Ltd (UK) in 2016 & 2017 (updated annually).  

• Co-author of Vietnam Arbitration Report of International Commercial Arbitration: 

An Asia Pacific Perspective (2nd edition) to be published by Kluwer.  

• Co-author of National report on the public policy exception in New York Convention 

published by IBA Sub-Committee on Recognition and Enforcement of Awards 

(2016). 

• Co-author of National report on 2016 Research Project: Comparative Study of 

‘Arbitrability’ under the New York Convention published by IBA Sub-Committee 

on Recognition and Enforcement of Awards. 

• Co-author of “International Investment Dispute Resolution in Vietnam: 

Opportunities and Challenges” in Julien Chaisse and Luke Nottage (eds.) 

“International Investment Arbitration in Southeast Asia” published by Journal of 

World Investment & Trade 18, Volume 8 (2017); 

• Co-author of “Investor-State Dispute Resolution Mechanism under EU Vietnam Free 

Trade Agreement” in Mahdev Mohan & Chester Brown (Eds) “The Asian Turn in 

Foreign Investment” published by Cambridge University Press (CUP) in 2021. 

• Co-author of “DZUNGSRT & ASSOCIATES’ INSIGHT AND EXPERIENCE ON 

ARBITRATION AND ADR IN VIETNAM” in the English version and “International 

Commercial Dispute Resolution in Vietnam” in Vietnamese version, which is 

published in the form of an e-book by Dzungsrt & Associates LLC in November 

2016 in Vietnam; 
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• Co-author of “Judicial Manual on Arbitration and Mediation” co-edited by IFC of 

the World Bank Group and Supreme People’s Court of Vietnam, published by Youth 

Publisher in 2017. 

• Author of “Chapter 12: Advocacy skills in international arbitration” in the textbook 

titled “Consultancy skills and alternative dispute resolution skills for lawyers” co-

edited by Dr Nguyen Thi Van Anh and Nguyen Thi Minh Hue published by Judicial 

Academy of Vietnam (Ministry of Justice) in December 2018. 

VII. SEMINARS’ ATTENDANCES 

• November 11 2021 ICC Court Alumni Group Launch 

• 17 Sep-28 Oct 2021 Dzungsrt & Associates LLC’s 2021 - 7 arbitration 

series titled “international arbitration strategies and 

practical tips.” 

• June 22 2020 Conference attendance on “Research report on 

UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration: international experience and its possible 

adoption in Vietnam” held by the Ministry of Justice in 

Hanoi; 

• December 17 2019 Grand Opening Ceremony of KCAB International’s  

Representative Office in Hanoi 

• October 18 2019 3rd Annual GAR Live at Vienna International Arbitral 

Centre in Vienna, Austria. 

• 22-27th September 

2019 

IBA Annual Conference in Seoul, Korea. 

• September 21 2019 Seoul ICC Commission on Arbitration and mediation 

Meeting in Seoul, Korea. 

• September 20 2019 8th Asia Pacific ADR Conference in Seoul, Korea. 

• 7th - 9th October 2018 Grand Opening Ceremony of Japan International 

Mediation Center (JIMC) in Kyoto, Japan. 

• October 06 2018 IBA Annual Conference in Rome, Italy. 

• September 17 2018 ICC Commission on Arbitration and ADR - Meeting in 

Rome, Italy. 

• 27th – 28th June 2018 Supreme People’s Court’s conference on three years to 

develop “Precedent” in the court system in Ho Chi 

Minh City.  
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• June 22 2018 4th ICC Asia Conference in Hong Kong - Conference 

on prevention and minimising international investment 

disputes co-organised by the Ministry of Planning and 

Investment and the Ministry of Justice in Ho Chi Minh 

City. 

• 15th - 18th April 2018 24th ICCA Congress in Sydney, Australia 

• 26th – 27th September 

2017 

12th ICC New York Conference 

• September 09 2017 Workshop on commercial and investment disputes 

between foreign legal entities and individuals with the 

Government of Vietnam jointly organised by Vietnam 

Business Lawyers Club (VBLC) and Vietnam Society 

of International Law (VSIL) in Ho Chi Minh City. 

• June 30 2017 3rd ICC ADR Conference in Singapore 

• June 06 2017 “Benefits and Challenges of Using ADR in Banking 

Disputes” was co-organised by IFC and VIAC in Hanoi 

on June 06 2017. 

• November 24 2016 Chair of Stream 2: “Application of the CISG in 

International Commercial Arbitration” in 2016 

UNCITRAL Vietnam Workshop: “Harmonisation of 

Trade Law and Outlook for Practitioners in ASEAN” in 

Hanoi, Vietnam 

• March 03 2016 APAG Meeting at Shanghai and APAG working Group 

member meeting, Shanghai, China 

• 6th -7th September 

2015 

Taipei International Conference on Arbitration and 

Mediation, Taiwan 

• November 20 2014 Korea: 3rd Annual International Arbitration Summit in 

Seoul, Korea 

• November 19 2014 Changes and Challenges: Main Issues of Recent 

Arbitration Regimes in Korea and Asia-Pacific' in 

Seoul, Korea 

• 19th - 24th October 

2014 

The 2014 IBA annual conference in Tokyo, Japan 

• June 06 2014 SIAC Congress 2014 

• March 31 2014 ICC Mediation Rules Launch in Sydney, Australia 
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• 21st - 24th October 

2013 

Hong Kong Arbitration Week, Hong Kong 

• September 28 2009 International Seminar on the Draft of Arbitration Law 

of Vietnam held by Maison du Droit Vietnamo-

Française 

• 29th - 30th September 

2008 

International Workshop on Law on Commercial 

Arbitration co-organised by Vietnam Lawyers 

Association and UNDP 

• 15th - 16th September 

2008 

International Workshop on international commercial 

arbitration – Arbitral Decision and Award Writing 

Skills co-organised by VCCI and Danida Project 

• 2005 International Bar Association (“IBA”), Law Firm 

Management Committee in association with All China 

Lawyers Association’s Seminar on “Managing a 

Modern Law Firm for Profit and Success” held in 

Beijing, China on November 01 2005 

• 1995 Escap/Unctad/Bimco’s Seminar on “Charter Parties 

and Ship Finance” held in Bangkok, Thailand from 

October 30 – 3rd  November 1995 

• 1994 The Lawasia, Energy Section International Conference 

– “Energy update in the Asia/Pacific region” held in 

Manila, the Philippines on 23-27 October 1994 

VIII. INVITED CONFERENCE PRESENTATIONS 

• 04-13/11/2022 Lecturing on the arbitral tribunal and arbitral process 

for “Skills in dispute settlement using 

abitration” Course, hosted by VIART and VIAC in 

Hanoi and Ho Chi Minh city. 

• 29/09/2022 Speaking on different forms of alternative dispute 

resolution (ADR) in the prevention, management and 

settlement of disputes arising from PPP projects for 

state agencies and entities at the Conference held by the 

Vietnam International Arbitration Center (VIAC) under 

the sponsorship of USAID in Hanoi. 

• 7/9/2022 Speaking on Arb-Med-Arb protocol, Singapore 

Mediation Convention and UNCITRAL Model Law on 

international mediation and encouraging law schools to 

teach on Mediation at the MOU signing between 

Vietnam International Arbitration Center (VIAC) and 
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the University of Economic and Law (UEL) in Ho Chi 

Minh city. 

• 29/07/2022 Speaking on domestic arbitration in M&A sector at 

VIAC event in Ho Chi Minh city.  

• June 24 – August 5, 

2022 

Moderating a series of 7 webinars on international 

arbitration 2022 titled: “Practice guidances with 

newfaces” 

• April 21st, 2022 Speaking on the jurisdiction of the arbitral tribunal in 

international commercial arbitration at the webinar 

organised by the Vietnam International Arbitration 

Center (VIAC). 

• March 01 2022 Speaking on the Role of Presiding Arbitrator and 

Vietnamese arbitration practice at the Seminar for 

arbitrators of VIAC. 

• December 20 2021 Speaking on mediation legislation of Vietnam at the 

Asia Pacific Region Mediation Legislation 

Improvement Seminar jointly organised by 

UNCITRAL RCAP and the Korean Ministry of Justice. 

• December 18 2021 Moderate a Roundtable on law firm management issues 

and advocacy skills in arbitration for the Bar 

Association of Dong Nai province. 

• 30th Nov-1st Dec 

2021 

Temasek Foundation and SMU Workshop 2021: 

Mediation and Dispute Resolution Program in Asia. 

• November 26 2021 Speaking on “Practical legal risks in energy & 

infrastructure PPP projects in Vietnam” at a webinar 

titled “DISPUTE AVOIDANCE AND RESOLUTION 

METHODS FOR ENERGY & INFRASTRUCTURE 

PPP UNDER NEW PPP LEGISLATION IN 

VIETNAM” organised by VIAC under the sponsorship 

by USAID. 

• November 19 2021 Discussing the future of international commercial 

mediation in Asia to celebrate the 3rd Anniversary of 

the JIMC-Kyoto on November 19 2021. 

• October 27 2021 Speaking on arbitrability and public policy on the 

enforcement of arbitral awards in Vietnam for the SIAC 

Academy training program. 

• October 05 2021 A speaker at Webinar titled Dispute resolution through 

Dispute Adjudication Board (DAB) and Commercial 
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Arbitration for Construction projects in Vietnam jointly 

organised by VIAC & VECAS. 

• June 03 2021 A keynote speaker at 2021 VIAC Arbitration series: 

Topic 1 Considerations in selecting arbitrators in the 

arbitration procedures- practical view on Vietnam and 

international arbitration practice. 

• June 24 2021 Speaking at the Webinar on “ICC Rules of Arbitration 

– Launch in Vietnam” 

• April 02 2021 An online speaker to give a presentation on Case 

Management in Arbitration proceedings organised by 

the Vietnam Institute of Arbitrators (VIArb). 

• December 18 2020 Speaking at an online seminar with the topic "After a 

successful mediation: Voluntary and Coercive 

enforcement" jointly organised by VIAC and VMC. 

• October 23 2020 A speaker in a webinar on International Arbitration in 

the New Normal – What to expect and to be noted? 

Held by VIAC, VMC & ICC. 

• October 07 2020 Speaking at the Arbitral Women’s event: “Conducting 

Virtual Arbitration Hearings—Skills that Make a 

Difference” 

• October 02 2020 A keynote speaker at Webinar on Expert witness in 

arbitrations held by VIAC 

• September 18 2020 Panellist at Webinar on: "Disputes from multiple 

contracts and the issue of consolidation of disputes in 

arbitration proceedings” - Discussion of arbitration 

practices in Singapore and Vietnam held by VIAC. 

• June 22 2020 Presenting on arbitration skills in the view of 

international arbitration lawyers at the Ministry of 

Justice’s Workshop on commercial arbitration and 

mediation in Hanoi; 

• June 19 2020 Moderating the first session: Commercial Mediation in 

Vietnam - The current picture in the Workshop on 

Commercial Arbitration: Effective options for dispute 

resolution held during the Vietnam ADR Week in 

Hanoi. 

• June 18 2020 Speaking about commercial dispute resolution 

mechanism in Vietnam at the Workshop: International 

Arbitration and Mediation: to improve commercial 
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dispute processing by Vietnam and Japan during the 

Vietnam ADR Week in Hanoi. 

• June 17 2020 Moderating Session 1 of speakers: Mr Vo Tri Thanh 

and Ms Nguyen Thi Thu Trang on Covid-19 and 

International trade at the Conference on Free Trade 

Agreement between Vietnam and EU (EV FTA) during 

the Vietnam ADR Week in Hanoi; 

• June 17 2020 Presenting Successful Examples on Arbitration 

development in some countries - What should Vietnam 

do? In Conference: 10 Years of Commercial 

Arbitration Law: Opportunities and Challenges held 

during the Vietnam ADR Week in Hanoi. 

• June 16 2020 Moderating Session 2: Experience in resolving 

construction contract disputes at International 

Arbitration at the Workshop on Risk Prevention and 

Settlement of construction disputes by arbitration held 

during the Vietnam ADR Week 2020 in Hanoi. 

• June 15 2020 Moderating session 1 Time bar issues in Vietnam, 

Singapore and England at the conference “Commentary 

on the application of time bar for commencement of a 

business lawsuit – comparative perspective” during the 

Vietnam ADR Week in Hanoi in 2020; 

• June 15 2020 Presenting at the Arbitration Program, Materials, 

Methods of Training, Teaching and Research at Queen 

Mary University of London (UK) in the Discussion 

Session 2: International experience in training and 

research of arbitration and mediation and 

recommendations for Vietnam at Workshop on 

Training On Knowledge, Skills And Professional Skills 

Of Commercial Adr In Vietnam: Needs And 

Opportunities For Development Cooperation during 

the Vietnam ADR Week held at Hanoi Foreign Trade 

University (FTU). 

• May 28 2020; Speaking at Peter & Kim’s webinar “Arbitrating in 

Vietnam, Singapore and Korea: What is different?” 

• May 15 2020 Speaking at the webinar “Chat with arbitrators on 

arbitrator’s job and arbitration procedures”. 

• January 09 2020 ICC Arbitration in special section 1 of Introduction to 

International Commercial Arbitration Course held by 

CIArb Vietnam in Hanoi. 
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• November 21 2019 Moderate the first Workshop on Risk Management and 

International Mediation in the Trade War Period jointly 

organised by Vietnam Mediation Center (VMC) and 

IDRRMI of Hong Kong in Ho Chi Minh City. 

• October 01 2019 Seminar to comment on the draft law on court-annexed 

mediation held by Vietnam Chamber of Commerce and 

Industry (VCCI) and Supreme People’s Court in Hanoi. 

• August 23 2019 International mediation for a training course organised 

by the Ministry of Justice of Vietnam (MOJ) in Ho Chi 

Minh City; 

• 24th - 25th August 

2019 

Render a lecture on advocacy in international 

arbitration for students of the advanced class of the 

MOJ's Judicial Academy in Hanoi; 

• 26th - 27th August 

2019 

Moderate the first training course of Vietnam 

Mediation Center (VMC) on Mediation Advocacy for 

lawyers in Hanoi. 

• July 24 2019 Multi-tiers dispute resolution clauses and their 

problems at the workshop “An introduction to 

international arbitration agreements” organised by 

CIArb Singapore branch and co-hosted by VBLC and 

VIAC in Ho Chi Minh City; 

• July 23 2019 “Singapore Mediation Convention and its impact on 

mediation activities from Vietnam Mediation Centers’ 

perspective” at the Seminar on Singapore convention 

and future of ADR and ODR in Asia organised by 

VBLC in Ho Chi Minh City;  

• 3rd & 5th July 2019 Moderate discussions of VIAC listed arbitrators on the 

organisation and management of arbitral proceedings 

closer to the best international arbitration practice in 

Hanoi and Ho Chi Minh City. 

• July 04 2019 Moderate session 2: "Efficient and rapid contractual 

dispute resolution in infrastructure PPP projects to 

stimulate public-private partnerships" at the 

Conference on Infrastructure PPP Projects jointly 

organised by KCAB, VIAC and VCCI in Hanoi; 

• June 26 2019 Discuss the Geopolitics of Law at the 5th ICC Asia 

Conference in Singapore. 

• June 10 2019 Judging at the final round of FDI Moot Court in Hanoi 
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• June 04 2019 Speak on arbitration and mediation for British Business 

Group Vietnam (BBGV) in Ho Chi Minh City. 

• May 30 2019 Moderate VMC Workshop on the 1st anniversary of the 

Vietnam Mediation Center (VMC) establishment in 

Hanoi. 

• 23rd & 30th May 2019 Render a lecture on commercial mediation given 

international investment agreements for over 200 

Vietnamese lawyers in Hanoi and Ho Chi Minh. 

• May 16 2019 Guest speaker at Global Arbitration Forum 2019 

“Mapping the future with Mediation" co-organised by 

Thailand Arbitration Center (THAC) and International 

Dispute Resolution & Risk Management Institute 

(“IDRRMI”) in Bangkok, Thailand. 

• April 19 2019 As an ICC Court Member represented for Vietnam 

jurisdiction to make a closing remark at the Workshop 

"Resolving disputes in EPC general contractor 

contracts – congestion in the key projects of Vietnam" 

jointly organised by ICC and VIAC in Ho Chi Minh 

City. 

• April 19 2019 Sharing VMC experience in mediating commercial 

disputes at the Workshop in commercial mediation held 

by Vietnam Business Lawyers Club (VBLC) in Ho Chi 

Minh City. 

• April 17 2019 Investment mediation in Vietnam at the International 

Dispute Resolution Conference 2019 – New Era of 

Global Collaboration in Hong Kong. 

• 20th – 22nd April 2019 A 3-day training course named PIDA1 (Program of the 

Institute for the Development of Arbitration), hosted by 

ICC Court (International Chamber of Commerce) and 

Vietnam Business Lawyers Club (VBLC) in Ho Chi 

Minh City. 

• December 06 2018 “Enforcement of foreign arbitral awards and other 

aspects of international arbitration in Vietnam” in the 

seminar” Current issues and the future of international 

arbitration in Asia in 2018: co-hosted by KCAB 

International in Seoul, Korea. 

• 2nd & 9th November 

2018 

Workshop on Arbitration and Mediation: Opportunities 

and Challenges co-hosted by Vietnam International 
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Arbitration Center (VIAC) and Vietnam Business 

Lawyers Club (VBLC) in Hanoi and Ho Chi Minh City. 

• 27th -29th August 2018 Judicial Training on court-annexed mediation co-

organised by Supreme People’s Court and IFC of the 

World Bank Group in Nha Trang city. 

• August 16 2018 Arbitration and Mediation: Advanced Mechanisms for 

SME dispute resolutions co-organised by IFC, VCCI, 

VIAC and VMC in Ho Chi Minh City 

• July - August 2018 Seminar on the business environment and commercial 

mediation: From the perspective of resolving 

commercial disputes at court co-organised by Supreme 

People’s Court and USAID in Hanoi, Ho Chi Minh City 

and Da Nang city. 

• June 07 2018 Ministry of Justice’s Training workshop on commercial 

mediation in Hanoi 

• May 29 2018 Opening Ceremony of Vietnam Mediation Center 

(VMC) in Hanoi. 

• May 11 2018 Panellist on session 2: “Commercial Arbitration – A 

new prominent element ensuring investment attraction” 

in the Seminar on “Commercial Arbitration – 

Increasing Confidence in Foreign Direct Investment” 

held by ICC International Court of Arbitration and 

Vietnam International Arbitration Center (VIAC) in 

Hanoi 

• March 08 2018 “An overview of Vietnam’s legal framework on 

commercial mediation and approach towards making it 

a popular dispute resolution mechanism” in the 

Conference “Outlook for Commercial Mediation – An 

Advanced Alternative Dispute Resolution Method in 

East Asia and the Roles of Counsels” held by IFC of the 

World Bank and Vietnam Business Lawyers Club 

(VBLC) in Ho Chi Minh city 

• March 07 2018 Introduction of Decree no. 22/CP of the Government on 

Commercial Mediation in the “Workshop on Vietnam’s 

existing legal framework for commercial mediation and 

lessons learnt from international best practice” held by 

IFC of the World Bank and Vietnam International 

Arbitration Center (VIAC) in Ho Chi Minh city 
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• December 15 2017 Workshop on the introduction of Judicial Manual on 

Arbitration and Mediation co-organised by IFC of the 

World Bank and Supreme People’s Court of Vietnam 

in Ho Chi Minh City 

• December 07 2017 “Setting aside of domestic arbitral awards and 

recognition and enforcement of foreign arbitral awards 

in Vietnam” in Vietnam Seminar organised by Seoul 

IDRC in Seoul, Korea. 

• November 10 2017 “The enforcement of foreign arbitral awards in 

Vietnam” at The Belt and Road Initiative and Dispute 

Resolution at the second Qian Hai Legal Intelligence 

Forum in Shenzhen, China. 

• November 04 2017 Comparison of the arbitration rules between 

UNCITRAL and VIAC in the first IBA International 

Arbitration Day in Hanoi: Introduction of IBA soft law. 

• August 12 2017 “Effective Skills for settlement of commercial and 

investment disputes by international arbitration” in a 

12th CPD training day for lawyers of the Bar 

Association of Ho Chi Minh City in Ho Chi Minh city. 

• 11th & 18th August 

2017 

“Commercial and Investment Dispute Resolution by 

Mediation – International experience and lessons 

learned for Vietnam” in a Conference to implement the 

Governmental Decree No. 22/2017 / ND-CP on 

Commercial Mediation held by the Ministry of Justice 

with the sponsorship of IFC of the World Bank Group 

in Hanoi and Ho Chi Minh city. 

• August 04 2017 “International Arbitration and Justice Reforms in 

Vietnam” in “International Arbitration and Rule of Law 

for Sustainable Market” hosted by Vietnam Japan 

University and the University of Tokyo with supports 

of Japan International Cooperation Agency (JICA), 

Vietnam International Arbitration Center (VIAC) and 

The Japan Commercial Arbitration Association 

(JCAA) in Hanoi. 

• July 14 2017 “Recent Developments of Vietnam’s Arbitration Legal 

Framework” in “A Strategic Approach to International 

Arbitration in Korea and Vietnam: Commerce, 

Investment and Infrastructure” co-organised by KCAB 

and VIAC in Ho Chi Minh City on July 14 2017. 
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• May 18 2017 “Go while the going is good” in “Better Dispute 

Resolutions, Better International Business” co-

organised by ICC and VIAC in Ho Chi Minh City on 

May 18 2017.  

 “Transparency: Are we ready to Lift the Veil of 

Confidentiality of Arbitration” in the 2nd AP 

Transparency Observatory Annual Conference: 

• December 16 2016 “Development of Transparency in Investment 

Arbitration in the Asia Pacific Region in 2016” held by 

The Seoul IDRC at International Conference Hall of the 

Seoul Global Center, Seoul, Korea 

• September 30 2016 “The enforcement of foreign arbitral awards in 

Vietnam” at Young ICCA Conference on Arbitration in 

Vietnam 

• August 04 2016 “Investor-State Dispute Resolution Mechanism under 

EU-Vietnam Free Trade Agreement” in Regulation and 

Investment Dispute: Asian Perspectives at Investment 

Arbitration & Asia – Scoping Workshop & Evening 

Seminar, Singapore 

• July 18 2016 “International Investment Dispute Resolution in 

Vietnam: Opportunities and Challenges” at 

International Investment Arbitration and Dispute 

Resolution in Southeast Asia in Bangkok, Thailand 

• March 17 2016 “Execution of courts’ judgments and decisions and 

foreign arbitral awards” at the CONFERENCE ON 

ASEAN INTEGRATION AND HARMONISATION 

OF JUSTICE IN ASEAN COUNTRIES 

• November 10 2015 “Post M&A Disputes” at the Seminar on M & A and 

Alternative Dispute Resolution 

• 9th – 10th October 

2015 

Comments on the draft report of the study on 

international investment dispute settlement by 

Vietnamese Court and arbitration at the Workshop on 

Prevention and Settlement of International Investment 

Disputes – held by the Vietnam Ministry of Justice and 

the USAID 

• September 21 2015 “Practices on Recognition and Enforcement of foreign 

arbitral awards in a number of competent 

jurisdictions” and “Comments on some provisions of 

the draft of the Civil Proceedings Code” at the 
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Conference on Recognition and Enforcement of foreign 

arbitral awards in Vietnam & the Draft of the Vietnam 

Civil Proceedings Code (draft) – held by the Vietnam 

Ministry of Justice 

• September 09 2015 “Use of commercial arbitration in Vietnam. Some 

solutions to enhance the attractiveness of arbitration” 

at the conference on summarising on implementing the 

Law on Commercial Arbitration held by the Vietnam 

Ministry of Justice 

• 30th – 31st July 2015 “International Recommendations on the procedure of 

recognition and enforcement of foreign arbitral awards 

in Vietnam” at the conference on “some major problems 

on the about the project of Amendment of Civil 

Procedure Code, there exist different opinions” held by 

the Judicial Committee of Vietnam’s National 

Assembly and the UNDP 

• April 09 2015 “An overview of commercial arbitration in Vietnam” in 

Alternative Dispute Resolution (ADR) in the modern 

justice system - Justice Partnership Programme – 

Component I 

• 2nd – 3rd April 2015 “New York Convention on recognition and enforcement 

of foreign arbitral awards 1958” at the Workshop on 

the implementation of Resolution No. 01/2014/NQ-

HDTP of Supreme People’s Court of Vietnam on 

implementation of a number of articles of the 2010 law 

on commercial arbitration and issues relating to 1958 

New York Convention 

• 18th - 20th March 2015 “Can Different Jurisdictions Speak the Same Language 

on Enforcement of Arbitral Awards?” at IBA 4th Asia 

Pacific Regional Forum Conference: Borderless Asia, 

Singapore 

• February 03 2015 “UNCITRAL instruments on ADR and enforcing 

contract reform in Vietnam” at APEC Workshop on 

UNCITRAL Instruments and the EoDB Initiative in 

Clark, Philippines 

• 17th - 18th November 

2014 

“Challenges in Vietnam after the Promulgation of the 

Law on Commercial Arbitration and the Role of 

National Court” at 3rd Asia Pacific ADR Conference 

hosted by UNCITRAL, the Ministry of Justice and the 

KCAB in Seoul, Korea 
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• 26th – 28th March 2014 “Arbitration in Vietnam In the Next 10 Years: The 

Foundations to Flourish” at the 10th Anniversary 

APRAG Conference in Melbourne, Australia 

• 27th - 28th February 

2014 

Workshop on “Court Annexed Mediation in Vietnam” 

held by the Supreme People’s Court of Vietnam and 

sponsored by UNDP in Moc Chau, Son La province, 

Vietnam 

• November 29 2013 “Role of Lawyers in Dispute Resolution in International 

Trade” in Vietnam WTO Center Seminar on Trend in 

the resolution of the commercial dispute in an 

international regime that Vietnam accedes to, Ho Chi 

Minh City, Vietnam 

• 23rd - 26th October 

2013 

“Recognition and Enforcement of Arbitral Awards: A 

Practical Insight on the Application of the 1958 New 

York Convention in Vietnam” at the New York State 

Bar Association Seasonal Meeting 2013 in Hanoi, 

Vietnam 

• October 18 2013 “Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards in Vietnam: Commentaries on Recent 

Decisions of Vietnamese Courts in the light of the New 

York Convention 1958 and Vietnamese Laws” in the 

Conference of the Vietnam International Arbitration 

Centre in Hanoi, Vietnam 

• February 10 2012 Investment Treaty Arbitration at Workshop on 

Resolution of International Trade and Business 

Disputes co-organised by Hanoi Law University and 

the University of West of England under the 

sponsorship of EU Mutrap III Project 

• November 16 2011 “Making Arbitration Work for You: Practical 

Considerations in Implementing the New Commercial 

Arbitration Framework”, organised by AmCham 

Vietnam in Ho Chi Minh City 

• June 06 2011 “Interim Relief under a new law on commercial 

arbitration in 2011” at ‘The Basics of Arbitrating a 

Dispute–A Practical Guide to The Arbitration Process’ 

session at the Seminar Vietnam Global Investment 

Destination – An Arbitral Perspective Hosted by SIAC 

and VIAC at Melia Hanoi Hotel 

• July 30 2010 “Pacific International Arbitration Center” at the 

Seminar on “International Energy and Infrastructure 
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Arbitration – A Vietnam Perspective” jointly organised 

by Singapore International Arbitration Center (SIAC) 

and Pacific International Arbitration Center (PIAC) in 

Ho Chi Minh City, Vietnam, with the attendance of Mr 

K Shanmugam Singapore Minister for Law 

• 26th - 27th July & 02nd 

– 03rd August 2010 

“Arbitral awards and the enforcement of arbitral 

awards in Vietnam” at the Seminar on “Basic issues of 

law on commercial arbitration” jointly organised by 

Vietnam Lawyers Association and Konrad Adenauer 

Stiftung (Germany) in Hanoi and Da Lat city (Vietnam) 

• June 29 & July 03 

2010 

Lecture on “Settlement of dispute in international sale 

and purchase transactions” at the training course for 

Vietnamese lawyers on “international economic 

integration” organised by the Ministry of Justice on 

Vietnam in Ho Chi Minh City and Hanoi 

• 8th & 10th June 2010 “How to explore advantages of arbitration in resolving 

disputes in view of a practising lawyer” at the Seminar 

on “Practice of Commercial Dispute Resolution by 

Arbitration and Enforcement of Awards in Vietnam” 

organised by Vietnam Chamber of Commerce and 

Industry (“VCCI”) with the sponsorship of Danida 

project in Hanoi and Ho Chi Minh City, Vietnam 

• May 28 2010 “Evolution of law and practice of arbitration in 

Vietnam: Comparison of the Ordinance 2003 and the 

new draft law. Analysis of most notable developments 

under pending legislation International Arbitration in 

Vietnam” presented at International Seminar: 

“Practice, Procedure and Contemporary 

Developments” jointly organised by Allen & Overy 

LLP and Audier & Partners Vietnam LLC in Hanoi 

• May 06 2010 “Recent Developments on Maritime Arbitration in 

Vietnam” presented at the 3rd Asian Maritime Law 

Conference held in Singapore 

• November 11 2009 Panellist at ADR session of Law Asia 22nd Conference 

in Ho Chi Minh City, Vietnam 

• October 21 2009 Seminar on “Setting aside, recognition and 

enforcement of arbitral awards in Vietnam” organised 

by Vietnam Chamber of Commerce and Industry 

(“VCCI”) with the sponsorship of Danida project in 

Hanoi, Vietnam 
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• February 28 2009 Workshop on “Proposal to expand professional 

lawyers for the purpose of the international economic 

integration of Vietnam” in the framework of Project on 

reviewing the legal system of Vietnam in line with 

commitments to WTO organised by the Ministry of 

Justice of Vietnam in Hanoi 

• November 25 2008 Seminar on the Draft of Law on Arbitration co-

organised by Vietnam Lawyers Association, VCCI and 

Danida Project in Hanoi 

• 2006 “International Commercial Dispute Resolution – 

Experiences and Practical Lessons” organised by the 

Ministry of Justice in Ho Chi Minh City, Vietnam on 

25th – 27th December 2006 

• 2006 “Bilateral Trade Agreement (“BTA”) between United 

States of America and Vietnam – its impacts to the 

practice of Vietnamese legal profession” organised by 

Ministry of Justice of Vietnam in Ho Chi Minh City, 

Vietnam on August 04 2006 

• 2006 “Commenting on Lawyers Bill dated March 13 2006” 

organised by Ministry of Justice of Vietnam in Da Lat 

city, Vietnam on April 9, 2006 

• 2005 “Arbitration in Vietnam” held by Watson Farley & 

Williams, a London law firm in conjunction with 

Dzungsrt & Associates in Ho Chi Minh City, Vietnam 

 

 

Date: October 13th , 2022 

 

 

 

Nguyen Manh Dzung, MCIArb 
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I. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

• 14/4/2009  

 

Nhận Giấy chứng nhận hoàn thành kỳ kiểm tra kỹ năng soạn thảo 

phán quyết trọng tài của Viện trọng tài Anh (CIArb) do Trường 

trọng tài quốc tế, Trường Luật Queen Mary (QMUL), Đại học tổng 

hợp Luân Đôn (Vương quốc Anh) liên kết với Viện trọng tài Anh 

tổ chức, với thành tích đạt 79%. 

• 01/11/2008 Được cấp bằng Thạc sỹ Luật chuyên sâu lĩnh vực Giải quyết Tranh 

chấp Quốc tế và So sánh của Trường Trọng tài quốc tế, Trường 

Luật Queen Mary, Đại học tổng hợp Luân Đôn (Vương quốc Anh) 

Đề tài Luận án thạc sỹ “Nỗ lực nhằm nhận biết những đặc trưng 

cơ bản của các tổ chức trọng tài chính tại khu vực và các xu thế 

mới tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” 

Giáo sư hướng dẫn: 

Giáo sư Loukas A Mistelis, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật và Kinh 

tế, Tiến sỹ Luật, Thành viên Viện Trọng tài Anh. 

Luật sư, giáo sư Clive M Smitthoff về Luật và Trọng tài thương 

mại xuyên quốc gia, Giám đốc Trường trọng tài quốc tế, Trung 

tâm nghiên cứu Luật thương mại – Trường Queen Mary, Đại học 

tổng hợp Luân Đôn 

Các môn học chuyên sâu của chương trình thạc sỹ 

• QLLM043 TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI SO SÁNH 

VÀ QUỐC TẾ 

Các giáo sư: Dr Julian D M  

Lew, QC, Dr Loukas Mistelis và Stavros 

Brekoulakis. 

• QLLM051 TRANH TỤNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Các giáo sư: Dr Loukas Mistelis và  

Ian F Fletcher (Đại học UCL) 

• QLLM064 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Các giáo sư: Loukas Mistelis, Norah 

Gallagher và Dr Joanna Gomula. 

• Môn học 

tự chọn: 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ 

(ADR) 

Giảng viên: Professor Loukas Mistelis và 

Mr. Christopher Newmark (Spenser 

Underhill Newmark LLP) 
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• 11/4/2002 Được Bộ Tư pháp Việt Nam cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư  

• 18/3/1997  Được cấp Giấy chứng nhận tham gia vào khóa đào tạo kỹ năng 

hành nghề luật sư đầu tiên của Bộ Tư pháp Việt Nam 

• 1996 Được cấp Giấy chứng nhận tham gia vào khóa học về hàng hải của 

Galbraith, Vương quốc Anh 

• 25/09/1990 Nhận bằng Cử nhân Luật của Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam 

Đề tài Luận văn tốt nghiệp: “Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp 

tạm thời được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam” 

Giảng viên hướng dẫn: 

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Huyên, nguyên là Phó Giám đốc Học viện 

Tư pháp Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn luật sư Việt Nam (VBF) 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

• 13/07/2018 đến 

nay 

Giám đốc Công ty TNHH Phòng ADR Việt Nam: Trọng tài viên & 

Hòa giải viên độc lập 

• 10/1997 đến nay Sáng lập viên, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Luật TNHH Tư 

vấn độc lập (tên giao dịch quốc tế là Dzungsrt & Associates LLC) 

• 3/7/2018 – 

15/09/2018 

Chuyên gia tư vấn kỹ thuật ngắn hạn cho Dự án Quản trị nhà nước 

nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG): làm việc cùng với Thẩm phán 

đã nghỉ hưu của Hoa kỳ cung cấp một khóa tập huấn về kỹ năng 

hòa giải cho thẩm phán thuộc Tòa án nhân dân tối cao 

• 7/2016-02/2017 Cố vấn chuyên môn ngắn hạn cho Dự án Quản trị nhà nước nhằm 

tăng trưởng toàn diện (GIG): làm việc cùng với Thẩm phán đã nghỉ 

hưu của Hoa kỳ cung cấp một khóa tập huấn về Công ước New 

York 1958 cho Tòa án nhân dân tối cao 

• 4/2015-12/2018 Cố vấn Việt Nam cho các dịch vụ tư vấn trong giải quyết tranh chấp 

thay thế (ADR) cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên 

của Tập đoàn Ngân hàng Thế Giới (WB Group): làm việc cùng với 

các chuyên gia quốc tế soạn thảo Sổ tay thẩm phán cho Tòa án nhân 

dân tối cao giải quyết các việc dân sự liên quan đến hòa giải và 

trọng tài và góp ý sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 liên 

quan đến việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài, công nhận thỏa thuận hòa giải thành 

• 02/2014-

02/2017: 

Thành viên Tổ biên tập, Ban soạn thảo Nghị định số 22/2017 của 

chính phủ về hòa giải thương mại của Bộ tư pháp: xây dựng khuôn 

khổ pháp lý đầu tiên cho Hòa giải thương mại ở Việt Nam 
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• 14/7/2010-

21/01/2016 

Thành viên Ban soạn thảo Đề án thành lập thí điểm Trung tâm đào 

tạo luật sư hội nhập kinh tế quốc tế (Đề án 123): xây dựng Chương 

trình đào tạo các luật sư hội nhập thương mại quốc tế của Việt Nam 

• 23/6/2010 – 

28/7/2011 

Thành viên của Ban soạn thảo của Bộ Tư pháp Việt Nam có nhiệm 

vụ soạn thảo Nghị định Chính phủ số 63 hướng dẫn thi hành Luật 

Trọng tài thương mại năm 2010 thay thế cho Pháp lệnh trọng tài 

thương mại 2003 trước đây 

• 03/10/2009 – 

07/2011 

Giảng viên thỉnh giảng cho Khóa học về Trọng tài Thương mại 

Quốc tế khóa 33 & 34 – Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao 

thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam 

• 03/02/2009 – 

31/12/2020 

Giảng viên thỉnh giảng về Kỹ năng Trọng tài và Hòa giải tại Học 

viện Tư Pháp, Bộ Tư Pháp Việt Nam 

• 12/2008 – 

17/6/2010 

Thành viên của Tổ biên tập thường trực của Ban soạn thảo Luật 

trọng tài thương mại 2010 của Hội luật gia Việt Nam (VLA) thay 

thế cho Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 trước đây 

• 28/8/2006 – 

31/12/2011 

Đồng sáng lập viên, Phó chủ tịch – Trọng tài viên của Trung tâm 

Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương (PIAC)- là một tổ chức giải 

quyết tranh chấp thay thế phi lợi nhuận tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam: Là một trong 10 thành viên sáng lập của Ban điều hành 

và phó chủ tịch của PIAC, chịu trách nhiệm lên kế hoạch quản lý 

và điều hành hoạt động của trung tâm trọng tài 

• 01/3/2010 – 

30/4/2010 

Thành viên Tổ giao thông vận tải – Đề án Cải cách thủ tục hành 

chính (Đề án 30) của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ rà soát lại 

các thủ tục hành chính trong hoạt động hàng hải 

• 01/3/2000 - 

30/4/2000 

Chuyên viên của Cục Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận 

tải của Việt Nam tại Hà Nội: Hỗ trợ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt 

Nam trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về quản lý hàng hải 

• 8/1995 - 

10/1995 

Cố vấn pháp lý trong nước trong dự án vận tải đa phương thức của 

UNCTAD (Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển) 

tại Việt Nam: Tư vấn cho các chuyên gia của UNCTAD về luật 

giao thông vận tải của Việt Nam 

• 1993 - 1994: Trợ lý Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc 

tế thuộc Trọng tài Kinh tế Nhà nước (nay là Tòa Kinh tế, Tòa án 

Nhân dân Tối cao Việt Nam): Hỗ trợ Giám đốc trung tâm trong 

việc nghiên cứu luật mới, tăng cường sự hợp tác quốc tế với các tổ 

chức quốc tế 

• 1991 – 1993: Giảng viên luật (theo hợp đồng) tại Trường cán bộ Trọng tài kinh 

tế thuộc Trọng tài kinh tế Nhà nước (nay là Học viện Tòa án thuộc 
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Tòa án nhân dân tối cao): giảng dạy về lĩnh vực luật hợp đồng và 

giải quyết tranh chấp thương mại 

III. KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP 

Năm 2007, sau 14 năm hành nghề luật chuyên sâu trong lĩnh vực hàng hải quốc tế thành lập 

nên Công ty TNHH Tư vấn Độc Lập (Independent Consultants Co., Ltd) sau chuyển đổi 

thành Văn phòng Luật sư Tư vấn Độc Lập (Dzungsrt & Associates), Luật sư Nguyễn Mạnh 

Dũng đến Trường Trọng tài quốc tế, Trường Luật Queen Mary thuộc Đại học tổng hợp Luân 

Đôn (Vương quốc Anh) nghiên cứu về Trọng tài thương mại quốc tế và Giải quyết tranh 

chấp đầu tư và thương mại quốc tế (Trọng tài đầu tư) do các giáo sư Luật hàng đầu của Anh 

bao gồm Giáo sư Julian Lew, QC và Giáo sư Loukas Mistelis trực tiếp giảng dạy và hướng 

dẫn. Cả hai giáo sư đều từng là Trọng tài viên của Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư 

quốc tế (ICSID). Về nước năm 2008, luật sư Nguyễn Mạnh Dũng trực tiếp tham gia biên 

tập, soạn thảo Luật trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010, các văn bản hướng dẫn thi 

hành và Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài 

nước ngoài. Luật sư đã tham gia đồng sáng lập và điều hành Trung tâm trọng tài quốc tế 

Thái Bình Dương (PIAC) và sau này trở thành thành viên, Phó chủ tịch của Hội đồng khoa 

học thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng đã 

xây dựng và phát triển lĩnh vực Trọng tài tại Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập (Dzungsrt 

& Associates LLC) trở thành một trong số những công ty luật hàng đầu của Việt Nam 

chuyên sâu về lĩnh vực này. Ông Nguyễn Mạnh Dũng đã được tín nhiệm kết nạp là luật sư 

Việt Nam đầu tiên trở thành Thành viên của Viện trọng tài Anh (CIArb) từ năm 2009, thành 

viên Việt Nam đầu tiên giữ 2 nhiệm kỳ liên tiếp trong Tòa trọng tài quốc tế của Phòng 

thương mại quốc tế ICC ở Paris, Pháp, một tổ chức trọng tài toàn cầu và Ủy ban Trọng tài 

thương mại Hàn Quốc (KCAB). Là một trong số ít luật sư Việt Nam được đào tạo bải bản 

về cả trọng tài thương mại và trọng tài đầu tư quốc tế, Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng là người 

duy nhất ở Việt Nam vừa có kinh nghiệm soạn thảo luật, điều hành tổ chức trọng tài, hành 

nghề luật sư tư vấn luật trọng tài và trọng tài viên cho nhiều loại tranh chấp khác nhau và 

được mời tham gia giảng dạy và phát biểu tại nhiều diễn đàn học thuật trong nước và quốc 

tế. 

IV. NGÔN NGỮ 

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt 

Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS 6.5 do Hội đồng Anh tổ chức ngày 13/06/2007 

Chứng chỉ B2 tiếng Anh pháp lý quốc tế của Hội đồng Châu Âu (kỳ kiểm tra ESOL của 

đại học Cambridge tháng 112/2007) 

V. LĨNH VỰC PHÁP LUẬT CHUYÊN SÂU: 

  

✓ Luật trọng tài ✓ Luật hàng hải 
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✓ Luật bảo hiểm hàng hải và Luật 

thương mại 

✓ Khiếu nại hàng hải và Khiếu nại 

hàng hóa 

✓ Vận tải hàng hóa bằng đường 

biển và dịch vụ giao nhận kho vận 

(Logistics) 

✓ Tranh chấp thương mại và mua 

bán hàng hóa 

✓ Thương mại và hàng hải quốc tế ✓ Bảo hiểm và tái bảo hiểm 

✓ Hợp đồng thuê tàu, mua bán tàu 

và hợp đồng đóng tàu 

✓ Các phương thức giải quyết tranh 

chấp thay thế tranh tụng (ADR) 

và Hòa giải thương mại 

✓ Tranh tụng thương mại quốc tế  

VI. KINH NGHIỆM TRỌNG TÀI 

1. CÁC VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH ĐÃ THAM GIA VỚI TƯ CÁCH LÀ LUẬT SƯ 

(COUNSEL): 

• Tư vấn và đại diện pháp lý (cùng với hãng luật quốc tế của Anh) cho một Tập đoàn 

phát triển bất động sản của Đài Loan là Nguyên đơn trước Tòa án nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh liên quan tới tranh chấp thuế phát sinh từ giấy phép đầu tư do Bộ 

kế hoạch và đầu tư Việt Nam (MPI) cấp; 

• Tư vấn và đại diện pháp lý (cùng với hãng luật quốc tế của Anh) cho một nhà đầu 

tư nước ngoài trong việc đàm phán và tìm kiếm giải pháp cho tranh chấp cổ phần 

liên quan tới một trung tâm đào tạo tiếng Anh quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. 

• Tư vấn và đại diện pháp lý (cùng với hãng luật quốc tế của Anh) cho một nhà đầu 

tư nước ngoài trong tranh chấp hợp đồng liên doanh liên quan tới việc phá sản của 

một công ty liên doanh tại tỉnh Bình Dương. 

• Tư vấn và đại diện pháp lý cho một công ty thương mại của Đức là Nguyên đơn 

trước Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án tối cao tại TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam trong việc thi hành phán quyết trọng tài của VIAC chống lại một 

công ty sản xuất của Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. 

• Tư vấn và đại diện pháp lý (cùng với hãng luật quốc tế của Úc) cho một công ty 

thương mại của Đức là Bị đơn trong tranh chấp lao động trước Tòa lao động thành 

phố Hồ Chí Minh. 

• Tư vấn và đại diện pháp lý (cùng với một công ty luật của Anh) cho một công ty 

nhập khẩu Tanzania là Nguyên đơn liên quan tới tranh chấp hợp đồng mua bán hàng 

hóa quốc tế trước Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội. 

• Tư vấn và đại diện pháp lý (cùng với hãng luật quốc tế của Pháp) cho một dự án 

khách sạn do Pháp đầu tư  là Nguyên đơn trong tranh chấp  xây dựng với kiến trúc 

sư thiết kế và nhà thầu xây dựng của Việt Nam trước tòa án nhân dân Cần Thơ và 

Tòa án tối cao tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
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• Chuyên gia pháp lý (cùng với  hãng luật quốc tế của Pháp) cho một nhà thầu Pháp 

là Nguyên đơn trong tranh chấp xây dựng với một chủ đầu tư Việt Nam trước một 

Hội đồng trọng tài quốc tế ICC tại Singapore. 

• Tư vấn và đại diện pháp lý (cùng với một hãng luật của Singapore) cho công ty 

thương mại toàn cầu của Singapore là Bị đơn liên quan đến tranh chấp hợp đồng 

mua bán hàng hóa quốc tế tại Trung Tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) ở thành 

phố Hồ Chí Minh. 

• Tư vấn và đại diện pháp lý (cùng với hãng luật của Hồng Kông và Pháp) cho một 

công ty thương mại Việt Nam là Nguyên đơn trong tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế tại Trung Tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) ở Hà Nội. 

• Tư vấn và đại diện pháp lý (cùng với một hãng luật quốc tế của Mỹ ở Singapore) 

cho một công ty Việt Nam là Bị đơn trong một tranh chấp hợp đồng liên doanh tại 

Trọng tài quốc tế ICC ở Singapore. 

• Tư vấn pháp lý cho một số hãng luật quốc tế của châu Âu liên quan đến việc công 

nhận và thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, bản án và phán 

quyết trọng tài của nước ngoài ở Việt Nam chống lại một tổng công ty nhà nước và 

các đơn vị phụ thuộc, thành viên trong ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam; 

• Vv. 

2. CÁC VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH ĐÃ THAM GIA VỚI TƯ CÁCH LÀ TRỌNG TÀI 

VIÊN 

2.1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI: 

• Chủ tịch Hội đồng trọng tài (presiding arbitrator) do các Trọng tài viên bầu trong 

vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng 

cung ứng quốc tế giữa một nhà thầu nước ngoài và một công ty dầu khí Nhà nước 

của Việt Nam vào tháng 2/2019; 

• Chủ tịch Hội đồng trọng tài (presiding arbitrator) do các Trọng tài viên bầu trong 

vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng 

liên doanh giữa một công ty phát triển dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài 

và một công ty nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước của Việt Nam vào tháng 6/2019; 

• Chủ tịch Hội đồng trọng tài (presiding arbitrator) do các Trọng tài viên bầu trong 

vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng 

mua bán giữa một công ty có vốn đầu tư nước ngoài và một công ty cổ phần của 

Việt Nam vào tháng 8/2019; 

• Chủ tịch Hội đồng trọng tài (presiding arbitrator) do các Trọng tài viên bầu trong 

vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng 

cung ứng giữa hai công ty dầu khí của Việt Nam vào tháng 9/2019; 

• Chủ tịch Hội đồng trọng tài (presiding arbitrator) do Trung tâm trọng tài quốc tế 

Việt Nam (VIAC) chỉ định trong vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC 

liên quan đến tranh chấp từ một thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa hai công ty công 

nghệ cao của Việt Nam vào tháng 12/2019; 
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• Chủ tịch Hội đồng trọng tài (presiding arbitrator) do các Trọng tài viên bầu trong 

vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng 

tư vấn lập dự án và thiết kế xây dựng ký giữa nhà thầu tư vấn nước ngoài và một 

trong số các Ngân hàng lớn nhất của Việt Nam vào tháng 3/2020; 

• vv. 

2.2. TRỌNG TÀI VIÊN (CO-ARBITRATOR) 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Bị đơn chỉ định trong vụ kiện trọng tài theo quy 

tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa một công ty 

truyền thông và một công ty nghiên cứu thị trường vào tháng 10/2017; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chỉ 

định trong vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh 

chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa một công ty của Hồng Kông và một 

doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vào tháng 11/2017; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chỉ 

định trong vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh 

chấp hợp đồng mua bán gạo giữa một công ty xuất nhập khẩu của Trung quốc và 

một công ty thương mại của Việt Nam vào tháng 1/2018; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chỉ 

định trong một Hội đồng trọng tài quốc tế giải quyết vụ kiện trọng tài theo quy tắc 

trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng vay nợ giữa một công ty có 

vốn đầu tư của nước ngoài và một doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vào tháng 

5/2018; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chỉ 

định giải quyết vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh 

chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển giữa một công ty bảo hiểm 

được thế quyền và một công ty vận tải biển của Việt Nam vào tháng 9/2019; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Nguyên đơn chỉ định trong vụ kiện trọng tài theo 

quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải 

giữa một công ty vận tải biển và một công ty bảo hiểm vào tháng 12/2019; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Nguyên đơn chỉ định trong vụ kiện trọng tài theo 

quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải 

giữa một công ty cho thuê tài chính và một công ty bảo hiểm vào tháng 10/2019; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chỉ 

định tháng 8/2020 giải quyết vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên 

quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa một doanh nghiệp 

xuất khẩu của Đức và một doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chỉ 

định vào tháng 2/2021 để giải quyết vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của 

VIAC liên quan đến tranh chấp Thỏa thuận hợp danh (Partnership Agreement) thành 

lập doanh nghiệp ở Việt Nam.   

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Nguyên đơn chỉ định trong vụ kiện trọng tài theo 

quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng cho thuê máy móc, 
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thiết bị giữa một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một doanh nghiệp thi 

công xây dựng ở Việt Nam vào tháng 1/2021. 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Bị đơn chỉ định vào tháng 7/2021 trong vụ kiện 

trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng cung 

ứng dịch vụ logistic. 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chỉ 

định vào tháng 7/2021 để giải quyết vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của 

VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng xuất nhập khẩu vật tư y tế giữa một doanh 

nghiệp nhập khẩu của Thụy Sỹ và một doanh nghiệp sản suất thiết bị, vật tư y tế của 

Việt Nam. 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Bị đơn chỉ định vào tháng 7/2021 trong vụ kiện 

trọng tài theo quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng trong 

lĩnh vực mua bán và sát nhập doanh nghiệp (M&A); 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Bị đơn chỉ định trong vụ kiện trọng tài theo quy 

tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải giữa 

một công ty vận tải và một công ty bảo hiểm vào tháng 2/2022; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chỉ 

định vào tháng 2/2022 để giải quyết vụ kiện trọng tài theo quy tắc trọng tài của 

VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng cung ứng giữa một doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài (FDI) và một doanh nghiệp của Việt Nam. 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Bị đơn chỉ định trong vụ kiện trọng tài theo quy 

tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng liên doanh giữa một nhà 

đầu tư Nhật bản và một công ty Việt nam vào tháng 6/2022; 

• Trọng tài viên (co-arbitrator) do Nguyên đơn chỉ định trong vụ kiện trọng tài theo 

quy tắc trọng tài của VIAC liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa 

quốc tế giữa một doanh nghiệp Hàn quốc và một doanh nghiệp Việt Nam vào tháng 

8/2022. 

• Vv. 

 2.3. TRỌNG TÀI QUỐC TẾ: 

• Được Ủy ban trọng tài thương mại quốc tế Hàn Quốc (KCAB International) đề cử 

là Trọng tài viên duy nhất (sole arbitrator) vào tháng 3/2020 để giải quyết tranh 

chấp phát sinh từ một hợp đồng đại lý hàng hải quốc tế giữa một hãng tàu biển Hàn 

Quốc và một đại lý hàng hải ở Philippinne với Địa điểm trọng tài ở Seoul (Hàn 

Quốc), Luật điều chỉnh hợp đồng là Luật Hàn Quốc, Ngôn ngữ trọng tài và ngôn 

ngữ hợp đồng là tiếng Anh. 

• Được Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) đề xuất là Trọng tài viên (co-

arbitrator)  vào tháng 3/2021 để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dịch vụ 

dầu khí giữa một doanh nghiệp của Malaysia và một doanh nghiệp ở Việt Nam với 

địa điểm trọng tài ở thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Ngôn ngữ trọng tài là tiếng 

Anh và luật điều chỉnh hợp đồng là Luật Việt Nam. 

• Được Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) bổ nhiệm là Trọng tài viên (co-

arbitrator)  vào tháng 8/2021 để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua 
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bán hàng hóa quốc tế giữa một doanh nghiệp của Trung quốc và một doanh nghiệp 

ở Việt Nam với địa điểm trọng tài ở Singapore, Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Anh và 

luật điều chỉnh hợp đồng là Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

(CISG). 

• Vv. 

VII. THÀNH VIÊN TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP 

• 7/1/2022 đến 

nay 

Trọng tài viên của Ủy ban Trọng tài Thượng Hải, Trung quốc 

(SHAC). 

• 29/9/2020 đến 

nay 

Thành viên của ICC Taskforce về ADR và Trọng tài: Track 4 Tòa 

án quốc gia và ADR. 

• 13/2/2020 đến 

nay 

Trọng tài viên của Tòa trọng tài quốc tế Hải Nam (HIAC) của Trung 

quốc và Hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải quốc tế HIAC. 

• 24/09/2018 

đến nay 

Thành viên Viện giải quyết tranh chấp và quản lý rủi ro quốc tế 

(IDRMI) của Hồng Kông; 

• 18/09/2018 

đến nay 

Hòa giải viên Trung tâm hòa giải quốc tế Nhật bản (JIMC Kyoto). 

• 3/9/2018 đến 

31/12/2019 

Thành viên của Viện châu Á về giải quyết tranh chấp thay thế 

(AADR) của Malaysia; 

• 4/7/2018 đến 

nay 

Thành viên của Uỷ ban Hòa giải thuộc Hiệp hội Luật sư quốc tế 

(IBA) 

• 01/7/2018 – 

30/6/2021 

Thành viên của Tòa trọng tài quốc tế thuộc Phòng thương mại quốc 

tế (ICC) và Ủy ban về Trọng tài và ADR của Phòng thương mại quốc 

tế ICC nhiệm kỳ thứ 2: 2018-2021 

• 1/6/2018 đến 

nay 

Trọng tài viên quốc tế của Ủy ban trọng tài thương mại Hàn Quốc 

(KCAB International); 

• 28/5/2018-

31/12/2019 

Phó giám đốc của Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung 

tâm trọng tài quốc tế Việt Nam; 

• 18/8/2017 đến 

nay 

Trọng tài viên trong Danh sách Trọng tài viên của Trung tâm Trọng 

tài quốc tế Việt Nam (VIAC); 

• 27/6/2017 đến 

14/7/2020 

Thành viên của Hội đồng Trọng tài thương mại quốc tế (ICCA); 
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• 08/6/2017 – 

30/6/2018 

Thành viên của Tòa trọng tài quốc tế thuộc Phòng thương mại quốc 

tế (ICC) và Ủy ban về Trọng tài và ADR của Phòng thương mại quốc 

tế ICC nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2018. 

• 18/4/2017 đến 

nay: 

Chuyên gia cao cấp về Hòa giải quốc tế của Trung tâm Hòa giải liên 

kết giữa Trung quốc (Mainland) và Hồng Kông. 

• 16/3/2012 đến 

nay: 

Thành viên Hội đồng nghiên cứu Khoa học pháp lý của Trung tâm 

trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). 

• 3/2014 đến 

nay: 

▪ Thành viên của Uỷ ban Trọng tài thuộc Hiệp hội Luật sư quốc tế 

(IBA) 

▪ Thành viên của Nhóm công tác số 1 về hài hòa luật trọng tài khu 

vực châu Á Thái Bình Dương thuộc Nhóm trọng tài châu Á Thái 

Bình Dương của IBA (APAG). 

▪ Thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội, Việt Nam. 

• 21/4/2009 đến 

nay: 

Thành viên của Viện trọng tài Luân đôn (CIArb), Vương quốc Anh. 

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG 

1. CÁC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ ĐÃ THAM DỰ 

• 11/11/2021 Tham dự buổi ra mắt Nhóm cựu thành viên Tòa trọng tài quốc tế 

ICC. 

• 17/09-28/10/2021 Tham dự chuỗi 7 hội thảo trực tuyến về Trọng tài quốc tế: Những lời 

khuyên về chiến lược và thực tiễn do Dzungsrt & Associates LLC 

phối hợp cùng 9 hãng luật quốc tế tổ chức với sự ủng hộ của VIAC 

• 22/6/2020 Tham dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với "Báo cáo nghiên cứu 

quy định của Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc 

tế, kinh nghiệm quốc tế về áp dụng Luật mẫu để đề xuất khả năng 

gia nhập của Việt Nam" do Bộ tư pháp tổ chức ở Hà Nội  

• 17/12/2019 Khai trương Văn phòng đại diện Ủy ban trọng tài thương mại 

Hàn Quốc tại Hà Nội. 

• 18/10/2019 Tham dự Hội thảo về Trọng tài quốc tế GAR Live lần thứ 3 tại 

Trung tâm trọng tài quốc tế Viên (Áo). 

• 22-27/09/2019 Hội nghị thường niên của IBA ở Seoul, Hàn Quốc 

• 21/09/2019 Cuộc họp của Ủy ban trọng tài và ADR của ICC ở Seoul, Hàn 

Quốc 



SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT  | 11 

 

• 20/09/2019 Hội nghị về ADR châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 ở Seoul, 

Hàn Quốc. 

• 20/11/2018 Lễ khai trương Trung tâm hòa giải quốc tế Nhật bản (JIMC 

Kyoto) 

• 7-9/10/2018 Hội nghị thường niên của IBA tại Rome, Ý. 

• 6/10/2018 Cuộc họp của Ủy ban ICC về Trọng tài và Hòa giải tại Rome, Ý.  

• 17/09/2018 Hội nghị của Tòa án nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện 

công tác phát triển án lệ và lấy ý kiến đối với các dự thảo án lệ 

tại thành phố Hồ Chí Minh.  

• 27-28/6/2018 Hội nghị lần thứ 4 của ICC ở châu Á tại Hồng Kông 

• 22/06/2018 Hội thảo về phòng ngừa, giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp đầu tư 

quốc tế do Bộ kế hoạch đầu tư và Bộ tư pháp đồng tổ chức tại 

thành phố Hồ Chí Minh. 

• 15-18/4/2018 Đại hội lần thứ 24 của Hiệp hội trọng tài thương mại quốc tế 

ICCA ở Sydney, Úc 

• 26-27/9/2017 Hội nghị lần thứ 12 của Phòng thương mại quốc tế (ICC) tại New 

York, Mỹ 

• 09/9/2017 Tọa đàm giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư giữa các pháp 

nhân và cá nhân nước ngoài với Nhà nước Việt Nam do Câu lạc 

bộ luật sư thương mại quốc tế (VBLC) phối hợp với Hội luật 

quốc tế (VSIL) tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh ngày 9/9/2017 

• 30/6/2017 Hội thảo về các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế 

(ADR) lần thứ 3 của Phòng thương mại quốc tế (ICC) tại châu 

Á. 

• 06/6/2017 Hội thảo "Cơ hội và thách thức khi sử dụng những phương thức 

giải quyết tranh chấp khác nhau trong lĩnh vực Tài chính - Ngân 

hàng" do VIAC phối hợp cùng Tổ chức tài chính quốc tế IFC tổ 

chức ở Hà Nội ngày 6/6/2017. 

• 24/11/2016 Chủ tọa phiên 2: “Áp dụng Công ước Viên về hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế (CISG) trong Trọng tài thương mại quốc tế” tại 

Hội thảo của UNCITRAL ở Việt Nam: “Hài hòa pháp luật 

thương mại và tầm nhìn cho những người hành nghề thực tiễn ở 

ASEAN” tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. 

• 03/3/2016 Họp APAG tại Thượng Hải và họp thành viên Nhóm công tác 

APAG tại Thượng Hải, Trung Quốc 
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• 6-7/9/2015 Hội thảo Quốc tế về Trọng tài và Hòa giải tại Đài Bắc, Đài Loan 

• 20/11/2014: Hội nghị Trọng tài Quốc tế thường niên lần thứ 3 tại Seoul, Hàn 

Quốc. 

• 19/11/2014:  “Thay đổi và thách thức: Các vấn đề chính của Hệ thống trọng 

tài hiện nay tại Hàn Quốc và Châu Á - Thái Bình Dương” tại 

Seoul, Hàn Quốc. 

• 19 - 24/10/2014: Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) tại 

Tokyo, Nhật Bản. 

• 06/6/2014 Đại Hội của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) năm 

2014 

• 31/3/2014: Hội nghị Công bố Các Quy tắc Hòa giải của ICC được tổ chức 

tại thành phố Sydney, Úc 

• 21 - 24/10/2013: Tuần lễ Trọng tài tại Hồng Kông 

• 28/9/2009  Hội thảo quốc tế về Dự thảo Luật trọng tài của Việt Nam do Nhà 

Pháp luật Việt Pháp tổ chức tại Hà Nội 

• 29 - 30/9/2008 Hội thảo quốc tế về luật trọng tài thương mại được Hội luật gia 

Việt Nam và Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc 

(UNDP) phối hợp tổ chức 

• 15 – 16/9/2008 Hội thảo quốc tế về trọng tài thương mại quốc tế - phán quyết 

trọng tài và các kỹ năng viết quyết định và phán quyết trọng tài 

do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và dự 

án Danida phối hợp tổ chức 

• 01/11/ 2005 Hội nghị chuyên đề về “Điều hành một hãng luật hiện đại hướng 

đến lợi nhuận và thành công” được Hiệp hội Luật sư quốc tế 

(IBA), Uỷ ban quản lý hãng luật liên kết với Hiệp hội luật gia 

Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc 

• 30/10 – 

03/11/1995 

Hội nghị chuyên đề về “Hợp đồng thuê tàu và tài chính hàng hải” 

do ESCAP, UNCTAD và BIMCO phối hợp tổ chức tại Băng Cốc, 

Thái Lan 

• 23-27/10/1994 Hội nghị quốc tế ngành năng lượng “Hiện đại hóa ngành năng 

lượng tại khu vực châu Á/Thái Bình Dương” do Hiệp hội Luật 

gia Châu Á – Thái Bình Dương - Lawasia tổ chức tại Phillipine. 

2. CÁC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ THAM DỰ VỚI TƯ CÁCH LÀ DIỄN 

GIẢ 
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• 04-13/11/2022 Giảng dạy về Hội đồng trọng tài và Quy trình tố tụng trọng tài tại 

Khóa đào tạo về “Kỹ năng giải quyết tranh chấp thông qua phương 

thức trọng tài” tổ chức bởi Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài 

Quốc tế Việt Nam (VIART) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế 

Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

• 29/09/2022 Trình bày về phòng ngừa, quản lý và giải quyết tranh chấp dự án 

PPP tại Hội thảo "Phòng ngừa & Giải quyết tranh chấp phát sinh 

từ Dự án Đối tác Công - Tư (PPP) tại Việt Nam thông qua Hoà giải 

& Trọng tài được tổ chức bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC) và tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ 

(USAID) 

• 7/9/2022 Trình bày về quy trình Arb-Med-Arb, Công ước hòa giải Singapore 

và Luật mẫu UNCITRAL về Hòa giải thương mại tại buổi lễ ký kết 

thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam và 

Đại học kinh tế - Luật tại thành phố Hồ Chí Minh. 

• 29/07/2022 Thuyết trình tại Hội thảo giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt 

động đầu tư bằng phương thức trọng tài (Trọng tài M&A) do Trung 

tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) tổ chức tại thành phố Hồ 

Chí Minh. 

• 24/06-05/08/2022 Tổ chức chuỗi 7 hội thảo trực tuyến về trọng tài quốc tế năm 2022. 

• 21/04/2022 Luận bàn về thẩm quyền, nhiệm vụ của Trọng tài viên và Hội đồng 

trọng tài trong trọng tài thương mại quốc tế tại hội thảo trực tuyến 

trong chuỗi hội thảo trực tuyến 2022 do VIAC tổ chức. 

• 1/3/2022 Thuyết trình về “Kỹ năng của Chủ tịch Hội đồng trọng tài và Thực 

tiễn trọng tài ở Việt nam” cho Hội nghị trọng tài viên của Trung 

tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) tổ chức. 

• 20/12/2021 Thuyết trình về pháp luật hòa giải thương mại của Việt nam cho 

Hội thảo trực tuyến của UNCITRAL phối hợp Bộ tư pháp Hàn quốc 

tổ chức về Hoàn thiện pháp luật hòa giải khu vực châu Á Thái Bình 

Dương. 

• 18/12/2021 Trao đổi về vấn đề quản trị các tổ chức hành nghề luật sư và kỹ 

năng tranh tụng tại trọng tài cho Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. 

• 30/11-1/12/2021 Thảo luận tại Khóa đào tạo trực tuyến năm 2021 của Quỹ Temasek 

và SMU về Chương trình Hòa giải và Giải quyết tranh chấp ở châu 

Á. 

• 26/11/2021 Thuyết trình về các cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp 

cho các dự án hợp tác công tư (PPP) trong khuôn khổ pháp luật 

Việt nam tại Hội thảo về các Phương pháp phòng ngừa và giải 
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quyết tranh chấp cho các dự án hợp tác công tư về năng lượng và 

cơ sở hạ tầng theo luật đối tác công tư mới ở Việt nam do VIAC tổ 

chức ngày 26/11/2021 dưới sự tài trợ của tổ chức Viện trợ và phát 

triển Hoa kỹ (USAID). 

• 19/11/2021 Thảo luận về Tương lai của Hòa giải thương mại quốc tế ở châu Á 

tại Hội thảo trực tuyến chào mừng kỷ niệm 3 năm ngày thành lập 

Trung tâm Hòa giải quốc tế Nhật bản (JIMC Kyoto) ngày 

19/11/2021. 

• 27/10/2021 Thuyết trình về những vụ việc có thể được giải quyết bằng trọng 

tài (arbitrability) và Chính sách công (Public Policy) trong việc 

công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt nam 

cho khóa học do Học viện SIAC tổ chức ngày 27/10/2021. 

• 5/10/2021 Thuyết trình tại Hội thảo trực tuyến Giải quyết tranh chấp thông 

qua Ban Xử lý/Phân xử tranh chấp & Trọng tài thương mại cho các 

dự án xây dựng tại Việt nam do VIAC phối hợp VECAS tổ chức 

ngày 5/10/2021. 

• 3/6/2021 Trình bày tại Chuyên đề 01: Những cân nhắc khi lựa chọn trọng tài 

viên trong thủ tục trọng tài – Từ góc nhìn thực tiễn trọng tài Việt 

Nam và nước ngoài trong chuỗi hội thảo trọng tài trực tuyến của 

VIAC năm 2021. 

• 24/6/2021 Thuyết trình tại Hội thảo trực tuyến về Quy tắc trọng tài ICC – Lễ 

ra mắt tại Việt Nam. Hội thảo trực tuyến này sẽ giới thiệu việc 

thành lập Ủy ban ICC quốc gia tại Việt Nam và thảo luận về những 

thay đổi đối với Quy tắc trọng tài của ICC cũng như những ảnh 

hưởng của nó tới thực tiễn trọng tài ở Việt Nam 

• 2/4/2021 Diễn giả tại Hội thảo trực tuyến thuyết trình về Quản lý vụ kiện 

trong tố tụng Trọng tài do Viện trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIArb) 

tổ chức. 

• 18/12/2020 Trình bày tại Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Hậu hòa giải thành: 

Tự nguyện và Cưỡng chế thi hành” do Trung tâm Hòa giải Việt 

Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

tổ chức. 

• 23/10/2020 Diễn giả tại hội thảo trực tuyến về Trọng tài Quốc tế trong trạng 

thái Bình thường mới - Mong đợi gì và cần lưu ý gì? do VIAC, 

VMC & ICC tổ chức. 

• 7/10/2020 Phát biểu tại sự kiện của Arbitral Women: “Conducting Virtual 

Arbitration Hearings—Skills that Make a Difference” 
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• 2/10/2020 Là diễn giả chính tại Hội thảo trực tuyến | Người làm chứng trong 

các vụ kiện trọng tài do VIAC tổ chức. 

• 18/9/2020 Tham gia Panelist tại Hội thảo trực tuyến "Tranh chấp từ nhiều hợp 

đồng và vấn đề gộp vụ tranh chấp trong tố tụng trọng tài - Thảo 

luận về các thực tiễn trong trọng tài tại Singapore và Việt Nam" 

do VIAC tổ chức. 

• 22/6/2020 Trình bày về Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương 

mại dưới góc nhìn của Luật sư trọng tài quốc tế tại Hội nghị tập 

huấn về Trọng tài, Hòa giải thương mại do Bộ tư pháp tổ chức ở 

Hà Nội ngày 22/06/2020. 

• 15-19/6/2020 Tham gia cũng Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ 

chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020: 

19/6/2020 Điều phối phiên thảo luận 1: Hòa giải thương mại tại Việt Nam – 

Bức tranh hiện tại trong Hội thảo Hòa giải thương mại: Lựa chọn 

hiệu quả cho giải quyết tranh chấp được tổ chức trong Tuần lễ 

Trọng tài thương mại và Hòa giải thương mại ngày 19/06/2020 tại 

Hà Nội. 

18/6/2020 Phát biểu về cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam 

tại Hội thảo: Trọng tài và Hòa giải Quốc tế: cải thiện giải quyết 

tranh chấp thương mại của Việt Nam và Nhật Bản trong Tuần lễ 

Trọng tài và Hỏa giải Việt Nam 2020 - ngày 18 tháng 6 năm 2020 

tại Hà Nội. 

17/6/2020 Điều phối Phiên 1 cùng với các diễn giả danh tiếng Ông Võ Trí 

Thành - Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu & Cạnh 

tranh và Chị Nguyễn Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO, phó 

Ban Pháp chế VCCI: Đại dịch Covid-19 và thương mại quốc tế của 

Việt Nam – nghịch cảnh bất ngờ hay cú hích cho những thay đổi 

lớn tại Hội thảo Thương mại quốc tế theo Hiệp định thương mại tự 

do Việt Nam -EU trong đại dịch Covid-19: tìm cơ hội trong nghịch 

cảnh được tổ chức trong Tuần lễ Trọng tài thương mại và Hòa giải 

thương mại. 

17/6/2020 Trình bày về Các bài học thành công về phát triển trọng tài ở một 

số quốc gia – Việt Nam cần làm gì? Trong Hội nghị Hành trình 10 

năm của Luật trọng tài thương mại: Cơ hội và Thách thức được tổ 

chức trong Tuần lễ Trọng tài thương mại và Hòa giải thương 

mại ngày 17/06/2020 tại Hà Nội 

16/6/2020 Điều phối Phiên 2: Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp hợp đồng 

xây dựng tại Trọng tài quốc tế tại Hội thảo Phòng ngừa rủi ro và 

giải quyết tranh chấp xây dựng bằng trọng tài được tổ chức trong 
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Tuần lễ Trọng tài thương mại và Hòa giải thương mại ngày 

16/06/2020 tại Hà Nội. 

15/6/2020 Điều phối Phiên 1: Quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án thương 

mại trong pháp luật Việt Nam, Singapore và Anh tại Hội thảo Bình 

luận và lưu ý từ thực tiễn áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện 

vụ án kinh doanh thương mại -góc nhìn so sánh được tổ chức trong 

Tuần lễ Trọng tài thương mại và Hòa giải thương mại. 

•  15/6/2020 Trình bày về Chương trình, học liệu, phương pháp đào tạo, giảng 

dạy và nghiên cứu về trọng tài  tại Trường Luật Queen Mary, Đại 

học tổng hợp Luân Đôn (Vương quốc Anh) trong Phiên thảo luận 

2: Kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu về trọng tài 

và hoà giải và các gợi ý cho Việt Nam Tại Hội thảo Đào Tạo Kiến 

Thức, Kỹ Năng Và Nghiệp Vụ Trọng Tài Và Hòa Giải Thương Mại 

Tại Việt Nam: Nhu Cầu Và Cơ Hội Hợp Tác Phát Triển trong Tuần 

lễ Trọng tài thương mại và Hòa giải thương mại tổ chức ngày 

15/06/2020 tại Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU) 

• 28/5/2020 Hội thảo trực tuyến của Hãng luật Peter & Kim “Trọng tài ở Việt 

Nam, Singapore và Hàn Quốc: khác biệt là gì?” 

• 15/5/2020 Hội thảo trực tuyến “Trò chuyện với các trọng tài viên” Trao đổi 

về công việc của trọng tài viên và tố tụng trọng tài. 

• 9/1/2020 Trình bày về Trọng tài ICC tại phiên đặc biệt thứ nhất - ngày thứ 

2 của Khoá học giới thiệu về trọng tài quốc tế của CIArb Việt Nam 

tại Hà Nội. 

• 21/11/2019 Khoá đào tạo chuyên sâu về Quản lý rủi ro pháp lý trong đầu tư 

kinh doanh và Phương thức hòa giải quốc tế trong thời kỳ Chiến 

tranh thương mại (International Mediation) đồng tổ chức bởi Trung 

tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) và Viện giải quyết tranh chấp quốc 

tế và quản lý rủi ro ở Hồng Kông tại thành phố Hồ Chí Minh. 

• 01/10/2019 Hội thảo góp ý về Luật Hoà giải Đối thoại tại Toà án do Toà án 

nhân dân Tối cao và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) tổ chức tại Hà Nội. 

• 23/08/2019 Thuyết trình về Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại thông 

qua hòa giải cho Lớp tập huấn của Bộ tư pháp tại thành phố Hồ 

Chí Minh. 

• 24-25/08/2019 Giảng bài về kỹ năng của Luật sư trong Trọng tài quốc tế cho Lớp 

luật sư hội nhập quốc tế khóa 2 của Học viện tư pháp tại Hà Nội. 
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• 26-27/08/2019 Tổ chức Khóa bồi dưỡng đầu tiên của Trung tâm Hòa giải Việt 

Nam (VMC) về kỹ năng giải quyết tranh chấp của luật sư thông 

qua hòa giải thương mại tại Hà Nội. 

• 24/07/2019 Trình bày về điều khoản giải quyết tranh chấp hỗn hợp và các vấn 

đề pháp lý phát sinh tại Hội thảo về Thoả thuận trọng tài của Câu 

lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế (VBLC), Trung tâm Trọng tài 

Quốc tế Việt Nam (VIAC), CIArb chi nhánh Singapore và Hội Luật 

Quốc Tế đồng tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. 

• 23/07/2019 Công ước Hòa giải Singapore và những tác động của nó dưới góc 

độ của Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) tại Hội thảo về Công 

ước Singapore và tương lai của Các phương thức giải quyết tranh 

chấp thay thế (ADR) và Giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) ở 

châu Á do Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế (VBLC) tổ chức 

tại thành phố Hồ Chí Minh. 

• 03 & 05/7/2019 Điều phối các buổi trao đổi nghiệp vụ trọng tài về kỹ năng tổ chức 

và quản lý tố tụng trọng tài dành riêng cho Trọng tài viên của VIAC 

ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

• 04/07/2019 Điều phối phiên họp trong buổi Tọa đàm về phòng ngừa và giải 

quyết tranh chấp trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng do Ủy ban 

trọng tài thương mại Hàn Quốc (KCAB International) và Trung 

tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội. 

• 26/06/2019 Trao đổi về chủ đề Địa chính trị của Luật pháp tại Hội nghị lần thứ 

5 của ICC ở Singapore: Việt Nam liệu có mắc kẹt trong cuộc chiến 

tranh thương mại Mỹ Trung hay là sự cạnh tranh giữa các siêu 

cường? 

• 10/06/2019 Giám khảo chung kết FDI Moot Court 2019 tại Đại học Luật Hà 

Nội. 

• 04/06/2019 Giới thiệu về Trọng tài và Hòa giải Việt Nam cho Hiệp hội doanh 

nghiệp Anh (BBGV) tại thành phố Hồ chí Minh. 

• 30/05/2019 Điều phối buổi Tọa đàm VMC – 1 năm nhìm lại và một số vấn đề 

của tương lai nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Trung tâm Hòa 

giải Việt Nam (VMC) tại Hà Nội. 

• 23 & 30/05/2019 Thuyết trình về hòa giải thương mại dưới góc độ các Thỏa thuận 

đầu tư quốc tế cho hơn 200 luật sư của các lớp tập huấn tại Hà Nội 

và thành phố Hồ Chí Minh. 

• 16/05/2019 Thuyết trình tại Diễn đàn trọng tài toàn cầu 2019 “Mapping the 

future with Mediation” đồng tổ chức bởi Trung tâm trọng tài Thái 
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lan (THAI) và Viện giải quyết tranh chấp quốc tế và quản lý rủi ro 

của Hồng Kông tại Bangkok, Thái Lan. 

• 20-22/04/2019 Trình bày về việc công nhận phán quyết trọng tài của ICC tại Việt 

Nam – những vấn đề pháp lý trong khóa đào tạo PIDA 1 (Chương 

trình của Viện phát triển trọng tài) do ICC và VBLC đồng tổ chức 

tại thành phố Hồ Chí Minh. 

• 19/04/2019 Với tư cách là thành viên của Tòa trọng tài quốc tế ICC trình bày 

diễn văn bế mạc tạo Tọa đàm “Giải quyết tranh chấp trong các hợp 

đồng thầu EPC trong các Dự án chủ chốt” do ICC và VIAC đồng 

tổ chức tại Hà Nội. 

• 19/04/2019 Chia sẻ về thực tiễn Hòa giải tại VMC tại Hội thảo về Hòa giải 

thương mại do Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế tổ chức tại 

thành phố Hồ Chí Minh. 

• 17/04/2019 Trình bày về Hòa giải đầu tư ở Việt Nam tại Hội nghị giải quyết 

tranh chấp quốc tế 2019- Kỷ nguyên hợp tác toàn cầu ở Hồng 

Kông. 

• 6/12/2018 Thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài và các khía cạnh khác 

của Trọng tài quốc tế tại Việt Nam tại Hội thảo Những vấn đề hiện 

tại và tương lại của Trọng tài quốc tế tại châu Á năm 2018 do Ủy 

ban trọng tài thương mại Hàn Quốc (KCAB International) tổ chức 

tại Seoul. 

• 2 & 9/11/2018 Tọa đàm về Trọng tài và Hòa giải thương mại: Xu hướng và cơ hội 

do Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam (VBLC) và 

Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp tổ chức 

tại thành phố Hồ Chí Minh. 

• 27-29/08/2018 Tập huấn về Hòa giải tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao và Tổ 

chức tài chính quốc tế IFC thuộc Ngân hàng thế giới đồng tổ chức 

ở Tp. Nha Trang. 

• 16/08/2018 Hội thảo giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải: Phương 

án khả thi dành cho doanh nghiệp do IFC, VCCI, VIAC và VMC 

đồng tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. 

• 7-8/2018 Đồng diễn giả tại Tọa đàm môi trường kinh doanh và hòa giải 

thương mại – Nhìn từ góc độ giải quyết tranh chấp tại tòa án do 

Tòa án nhân dân tối cao và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ 

đồng tổ chức tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà nẵng. 

• 7/6/2018 Khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải của Bộ tư 

pháp tổ chức ở Hà Nội 
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• 29/05/2018 Lễ khai trương Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) tại Hà Nội 

• 11/5/2018 Đồng diễn giả ở nội dung thứ 2: Trọng tài thương mại – yếu tố mới 

hấp dẫn đầu tư trong Hội thảo: “Trọng tài thương mại – Tăng 

cường niềm tin trong đầu tư trực tiếp của nước ngoài” do Tòa trọng 

tài quốc tế của ICC phối hợp Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam 

tổ chức ở Hà Nội 

• 08/3/2018 “Tổng quan khung pháp lý của Việt Nam về hòa giải thương mại và 

cách tiếp cận để biến hòa giải thương mại thành cơ chế giải quyết 

tranh chấp phổ biến” tại Hội thảo “Bức tranh về Hòa giải thương mại 

– Phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế hiệu quả tại khu vực 

Đông Á và Vai trò của Luật sư trong quy trình Hòa giải” do Công ty 

tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới (WB) phối 

hợp với Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế (VBLC) tổ chức tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

• 07/3/2018 Giới thiệu Nghị định 22/CP -2017 của Chính phủ về Hòa giải 

thương mại trong Hội thảo Quy định pháp luật hiện hành của Việt 

Nam về hoạt động hòa giải thương mại và những kinh nghiệm rút 

ra từ thực tiễn tốt của quốc tế do Công ty tài chính quốc tế (IFC) 

thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới (WB) phối hợp với Trung tam 

trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

• 15/12/2017 Tọa đàm giới thiệu “Sổ tay pháp luật về Trọng tài và Hòa giải” 

do Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Công ty tài chính quốc 

tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

• 07/12/2017 “Hủy bỏ phán quyết trọng tài trong nước và Công nhận, cho thi 

hành phán quyết trọng tài nước ngoài ở Việt Nam” trong Hội thảo 

về Việt Nam của Trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế của 

Seoul (Seoul IDRC) tổ chức tại Hàn Quốc. 

• 10/11/2017 “Thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” tại Diễn 

đàn pháp luật Qian Hai lần thứ 2 tại Thẩm quyến, Trung quốc 

trong “Dự án một vành đai, một con đường và Giải quyết tranh 

chấp” 

• 04/11/2017 “So sánh Quy tắc trọng tài của UNCITRAL và VIAC” trong Ngày 

đào tạo Trọng tài quốc tế lần đầu tiên của Nhóm trọng tài châu Á 

Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA): Giới thiệu 

về Luật mềm (softlaw) của IBA tổ chức tại Hà Nội. 

• 12/8/2017 “Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư hiệu quả 

bằng Trọng tài quốc tế” trong Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư 

thứ 12 năm 2017 của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. 
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• 11 & 18/8/2017 “Giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư bằng phương thức 

Hòa giải – Kinh nghiệm quốc tế và những bài học rút ra cho Việt 

Nam” trong Hội nghị triển khai Nghị định 22/CP của Chính phủ 

về Hòa giải thương mại do Bộ tư pháp tổ chức với sự tài trợ của 

Công ty tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới 

(WBG) tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

• 04/8/2017 

 

“Trọng tài quốc tế và Cải cách tư pháp ở Việt Nam” trong Hội 

thảo “Trọng tài quốc tế và Pháp quyền cho Thị trường phát triển 

bền vững” đồng tổ chức bởi Đại học Việt Nhật và Đại học Tokyo 

với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA), Trung 

tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội trọng tài 

thương mại Nhật bản (JCAA) ở Hà Nội. 

• 14/7/2017 “Những phát triển mới nhất về khuôn khổ pháp luật trọng tài của 

Việt Nam” trong Hội thảo “Cách tiếp cận chiến lược trong Trọng 

tài quốc tế ở Hàn Quốc và Việt Nam: Thương mại – Đầu tư – Cơ 

sở hạ tầng” do KCAB và VIAC đồng tổ chức tại thành phố Hồ 

Chí Minh ngày 14/07/2017. 

• 18/5/2017 Hội thảo “Giải quyết tranh chấp tốt hơn, kinh doanh quốc tế tốt 

hơn”do Phòng thương mại quốc tế ICC và Trung tâm trọng tài 

quốc tế Việt Nam VIAC tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 

18/05/2017 

• 16/12/2016 “Minh bạch: Liệu Việt Nam đã sẵn sàng dõ bỏ bức tường bảo mật 

trong trọng tài hay chưa?” trong Hội nghị hàng năm lần thứ hai 

của tổ chức quan sát sự minh bạch: “Sự phát triển của Minh bạch 

trong Trọng tài đầu tư ở khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 

2016” tổ chức bởi Trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế Seoul, 

Hàn Quốc. 

• 30/9/2016: “Thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” tại Hội 

thảo về trọng tài của Young ICCA tại Việt Nam. 

• 4/8/2016: “Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và quốc gia tiếp 

nhận đầu tư (ISDS) theo Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt 

Nam” trong Quy chế và Tranh chấp đầu tư: Các quan điểm của 

châu Á về Trọng tài đầu tư và Hội thảo phạm vi châu Á và Hội 

nghị chuyên đề tại Singapore. 

• 18/7/2016 “Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam: Những cơ hội 

và thách thức” tại hội thảo Trọng tài Đầu tư Quốc tế và Giải quyết 

tranh chấp tại Đông Nam Á tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan. 



SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT  | 21 

 

• 17/3/2016 “Thi hành bản án và quyết định của tòa án và phán quyết trọng 

tài nước ngoài” tại Hội thảo về Hài hòa và nhất thể hóa pháp luật 

các nước châu Á 

• 10/11/2015 “Các tranh chấp sau sáp nhập và mua lại doanh nghiệp M&A” tại 

hội thảo về Giải quyết Tranh chấp thay thế (ADR) sau sáp nhập 

và mua lại (M&A). 

• 9-10/10/2015 Góp ý dự thảo báo cáo về nghiên cứu giải quyết tranh chấp đầu tư 

quốc tế tại tòa án Việt Nam và trọng tài tại Hội thảo về Phòng 

tránh và Giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế do bộ Tư pháp 

Việt Nam và USAID tổ chức. 

• 21/9/2015 “Thực tiễn công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài tại một số tòa án có thẩm quyền” và “Góp ý đối với một số 

quy định của dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự” tại hội thảo về Công 

nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

và Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (dự thảo) – do bộ Tư pháp Việt 

Nam tổ chức. 

• 9/9/2015 “Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam - Một số 

giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài” tại hội thảo Tổng 

kết thi hành Luật Trọng tài Thương mại do bộ Tư pháp Việt Nam 

tổ chức. 

• 30-31/7/2015 “Các khuyến nghị quốc tế về thủ tục công nhận và cho thi hành 

phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” tại hội thảo về “Một 

số vấn đề chính về dự án Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Dân sự, tồn tại 

những ý kiến khác nhau” do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và UNDP tổ chức. 

• 9/4/2015 “Tổng quan về trọng tài thương mại tại Việt Nam” trong Giải 

quyết tranh chấp thay thế (ADR) trong hệ thống pháp luật hiện đại 

– Chương trình Đối tác Tư pháp (JPP)– Hợp phần I. 

• 02-03/4/2015 “Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán 

quyết trọng tài nước ngoài” tại Hội thảo về thi hành Nghị quyết 

số 01/2014/NQ-HDTP của Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam về 

thi hành một số điều của luật trọng tài thương mại 2010 và các vấn 

đề liên quan đến Công ước New York 1958. 

• 18-20/3/2015 “Liệu các nước khác nhau có thể có chung quan điểm về thi hành 

phán quyết trọng tài hay không?” tại Hội thảo Tòa án Khu vực 

châu Á Thái Bình Dương lần thứ 4 của IBA: “Châu Á không biên 

giới” tại Singapore. 

• 3/2/2015 “Các văn bản pháp luật của UNCITRAL về Giải quyết tranh chấp 

thay thế (ADR) và cải cách việc thực thi hợp đồng tại Việt Nam” 
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tại Hội thảo của APEC về các văn bản pháp luật của UNCITRAL 

và Ưu đãi thuận lợi kinh doanh tại Clark, Philippine.  

• 17-18/11/2014: “Những thách thức tại Việt Nam sau khi ban hành Luật Trọng tài 

Thương mại và Vai trò của Tòa án Việt Nam” tại Hội nghị về Giải 

quyết tranh chấp ngoài tòa án Khu vực Châu Á Thái Bình Dương 

lần thứ 3 do Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại Quốc 

tế (UNCITRAL), Bộ Tư pháp và Ban Trọng tài Thương mại Hàn 

Quốc tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. 

• 26 – 28/3/2014: “Trọng tài tại Việt Nam trong 10 năm tới: Cơ sở phát triển” tại 

Hội nghị APRAG lần thứ 10 tổ chức tại Melbourne, Úc. 

• 27 – 28/02/2014: Hội thảo “Báo cáo về thực tiễn hòa giải tại Tòa án Việt Nam” 

được Tòa án Nhân dân Tối cao và Chương trình phát triển Liên 

Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ tổ chức tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, 

Việt Nam 

• 29/11/2013:  “Vai trò của Luật sư trong Giải quyết tranh chấp thương mại Quốc 

tế” tại Hội thảo của WTO về Xu hướng giải quyết tranh chấp 

thương mại trong cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế mà Việt 

Nam tham gia, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

• 23-26/10/ 2013:  “Công nhận và Thi hành Phán quyết trọng tài: Cái nhìn thực tiễn 

về việc áp dụng Công ước New York 1958 tại Việt Nam” trong 

Cuộc họp thường niên của Hiệp hội Luật sư New York năm 2013 

tại Hà Nội, Việt Nam. 

• 18/10/2013: “Công nhận và Thi hành Phán quyết Trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam: Đóng góp ý kiến về các Quyết định hiện nay của Tòa án Việt 

Nam theo Công ước New York 1958 và Luật Việt Nam” trong Hội 

nghị của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức 

tại Hà Nội, Việt Nam. 

• 10/02/2012 Trọng tài Đầu tư tại Hội thảo về giải quyết tranh chấp thương mại 

và kinh doanh quốc tế nằm trong khuôn khổ phần 2 dự án EU 

MUTRAP III do EU tài trợ - Đại học Luật Hà Nội và Đại học Tây 

Anh Quốc phối hợp tổ chức tại Hà Nội. 

• 16/11/2011:  “Làm cho Trọng tài phát huy hiệu quả: Những vấn đề thực tiễn 

trong việc thực hiện một khuôn khổ mới về trọng tài thương mại” 

do Phòng thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tổ chức tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

• 06/5/2011: “Biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật trọng tài thương mại năm 

2011” trên Cơ sở Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài – Hướng 

dẫn thực tiễn đối với Tố tụng Trọng tài tại hội thảo Hướng đến 
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đầu tư toàn cầu tại Việt Nam – Trọng tài trong tương lai được 

SIAC và VIAC tổ chức tại Khách sạn Melia Hà Nội. 

• 30/7/2010   “Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương PIAC” tại hội 

thảo chuyên đề “Trọng tài quốc tế trong lĩnh vực Năng lượng và 

Cơ sở hạ tầng – Một cái nhìn về Việt Nam” do Trung tâm trọng 

tài quốc tế Singapore (SIAC) và Trung tâm trọng tài quốc tế Thái 

bình Dương (PIAC) phối hợp tổ chức, với sự tham gia của Ông K 

Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Singapore. 

• 26-27/7 & 02-

03/8/2010 

Diễn giả chủ đề “Quyết định trọng tài và việc cưỡng chế thi hành 

quyết định của trọng tài tại Việt Nam” tại Hội thảo “Các vấn đề 

cơ bản của luật trọng tài thương mại” do Liên đoàn luật sư Việt 

Nam và Viện Konrad Adenauer Stiftung (Đức) đồng tổ chức tại 

Hà Nội và Đà Lạt (Việt Nam). 

• 29/6 & 03/7/2010 Bài thuyết trình chủ đề “Giải quyết tranh chấp trong các giao dịch 

mua bán hàng hóa quốc tế” tại Khóa đào tạo cho các luật sư Việt 

Nam, chủ đề “Hội nhập kinh tế quốc tế” do Bộ Tư pháp tổ chức 

tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

• 08 & 10/6/2010  “Làm thế nào khai thác các thuận lợi của trọng tài trong giải quyết 

tranh chấp theo quan điểm của luật sư hành nghề” tại Hội thảo 

chuyên đề “Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại bằng 

trọng tài và thi hành các quyết định trọng tài ở Việt Nam” do 

Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức với 

sự tài trợ của dự án Danida tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.  

• 28/5/2010 “Cuộc cải cách về luật pháp và thực tiễn trọng tài ở Việt Nam: So 

sánh Pháp lệnh trọng tài năm 2003 và Dự thảo Luật trọng tài 

thương mại mới. Phân tích những tiến bộ nổi bật của luật sắp ban 

hành – Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam” trình bày tại Hội thảo 

chuyên đề quốc tế “Thực tiễn, thủ tục và những tiến bộ hiện tại” 

do Hãng Luật Allen & Overy LLP và Audier & Partner Vietnam 

LLC đồng tổ chức tại Hà Nội; 

• 06/5/2010 Diễn giả chủ đề “Sự phát triển hiện tại về Trọng tài Hàng hải tại 

Việt Nam” tại Hội nghị Luật Hàng hải châu Á lần thứ 3 tổ chức tại 

Singapore. 

• 11/11/2009  Diễn đàn về Các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế tranh 

tụng (ADR) trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 22 của Hiệp hội 

Luật Châu Á Thái Bình Dương (Lawasia) do Đoàn luật sư thành 

phố Hồ Chí Minh đăng cai  

• 21/10/2009 Hội thảo chuyên đề về “Hủy, công nhận và thi hành phán quyết 

trọng tài ở Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
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Nam (VCCI) tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam với sự tài trợ của Dự 

án Danida (Thụy Điển) 

• 28/02/2009 Hội thảo về “Đề án phát triển đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp vì 

mục đích hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” trong khuôn khổ 

dự án cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam phù hợp với những 

cam kết khi tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới WTO do 

Bộ Tư Pháp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội 

• 25/11/2008  Hội thảo chuyên để về Dự thảo Luật Trọng tài được Hội Luật gia 

Việt Nam cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 

Dự án Danida (Thụy Điển) phối hợp tổ chức tại Hà Nội 

• 25-27/12/2006 Hội thảo về “Giải quyết Tranh chấp Thương mại Quốc tế - Kinh 

nghiệm và bài học thực tiễn” do Bộ Tư pháp tổ chức tại TP Hồ 

Chí Minh 

• 04/8/2006 Hội thảo về “Hiệp định thương mại song phương giữa Mỹ và Việt 

Nam (BTA) - Ảnh hưởng của Hiệp định tới thực tiễn hành nghề 

luật ở Việt Nam” được Bộ Tư Pháp tổ chức tại TP Hồ Chí Minh 

• 09/4/2006 Hội nghị “Góp ý dự thảo Luật luật sư ngày 13/03/2006” do Bộ Tư 

pháp tổ chức tại thành phố Đà Lạt 

• 2005 Hội thảo “Trọng tài tại Việt Nam” được Hãng luật Watson Farley 

& Williams, Luân Đôn phối hợp với VPLS Tư vấn Độc lập tổ chức 

tại TP Hồ Chí Minh 

IX. ẤN PHẨM XUẤT BẢN 

• Đồng dịch giả cuốn “Luật lệ về trọng tài thương mại của các quốc gia và trọng tài 

quốc tế” gồm 4 tập - NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1993; 

• Đồng tác giả Chương Việt Nam của cuốn “Getting the Deal Through” 2012 & 2013 

– do Law Business Research Ltd xuất bản năm 2012, 2013 & 2014. 

• Đồng tác giả Chương Việt Nam của Cẩm nang ICCA do Tòa Trọng tài Thường trực, 

The Hague, Hà Lan xuất bản tháng 10/2012 (cập nhật hàng năm đến 2017). 

• Đồng tác giả Chương Việt Nam trong tạp chí “World Arbitration Reporter”, tái bản 

lần 2 – Bách khoa về Luật pháp và thực tiễn Trọng tài – NXB JurisNet LLC of New 

York, Mỹ xuất bản vào ngày 30/11/2012 (cập nhật hàng năm đến 2017). 

• Đồng tác giả của bài “Công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam: Xem lại Quyết định của Tòa án Việt Nam” trong ấn bản xuất bản tháng 

02/2014 của tạp chí IBA Arbitration News. 

• Đồng tác giả của bài “Hướng dẫn mới về Luật trọng tài thương mại Việt Nam của Tòa 

án Tối cao – xu hướng ủng hộ trọng tài” do Arbitration Watch xuất bản vào tháng 

7/2014. 
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• Đồng tác giả của Chương Việt Nam trong IBA Country Guide do IBA xuất bản (Ed. 

Lawrence Schaner, Jenner & Block LLP, Chicago và David Arias, Arias SLP, 

Madrid), tháng 9/2014. 

• Đồng tác giả của bài “Việt Nam – Một địa điểm thuận lợi cho trọng tài” do Young 

Arbitration Review xuất bản (Ấn bản thứ 19) (tháng 10/2015). 

• Đồng tác giả Chương Việt Nam trong cuốn The Asia-Pacific Arbitration 

Review (GAR) do NXB Law Business Research Ltd Anh) xuất bản năm 2016 & 2017 

(cập nhật hàng năm). 

• Đồng tác giả Báo cáo Trọng tài Việt Nam cuốn “Trọng tài thương mại quốc tế: Một 

góc nhìn châu Á Thái Bình Dương” (ấn bản thứ 2) do NXB Kluwer xuất bản. 

• Đồng tác giả của Báo cáo quốc gia về ngoại lệ “Chính sách Công” theo Công ước 

New York do Ủy ban IBA về Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài xuất 

bản (2016). 

• Đồng tác giả của Báo cáo quốc gia năm 2016 của Dự án nghiên cứu: Nghiên cứu so 

sánh ‘Arbitrability’ theo Công ước New York do Ủy ban IBA về Công nhận và cho 

thi hành phán quyết trọng tài xuất bản. 

• Đồng tác giả của Chương “Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam – Những 

cơ hội và thách thức” trong tập 18, cuốn sách: Trọng tài đầu tư quốc tế ở Đông Nam 

Á năm 2017 được Tạp chí Đầu tư và Thương mại thế giới (JWIT), nhà xuất bản Brill 

ấn hành năm 2017. 

• Đồng tác giả của bài viết “Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Chính 

phủ tiếp nhận đàu tư theo Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) 

và Việt Nam” trong cuốn sách của các giáo sư Mahdev Mohan & Chester Brown (Eds) 

“Châu Á dựa vào đầu tư nước ngoài” được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học 

Cambridge năm 2021. 

• Đồng tác giả của cuốn sách điện tử “Cái nhìn trong cuộc và kinh nghiệm của các luật 

sư Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập về Trọng tài và các hình thức giải quyết tranh 

chấp thay thế tranh tụng (ADR) ở Việt Nam” phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt xuất 

bản tháng 11/2016.  

• Đồng tác giả cuốn “Sổ tay pháp luật về Trọng tài và Hòa giải” của Tòa án nhân dân 

tối cao phối hợp với Công ty tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới 

(WB) biên tập được Nhà xuất bản thanh niên phát hành năm 2017. 

• Tác giả Chương 12: Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong Giáo 

trình kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án của 

Luật sư do Học viện tư pháp – Nhà xuất bản tư pháp (Bộ tư pháp), Tiến sỹ Nguyễn 

Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Minh Huệ chủ biên ấn hành tháng 12 năm 2018. 

X. CÁC GIẢI THƯỞNG VỀ HỌC THUẬT VÀ NGHỀ NGHIỆP 

• 2022 Luật sư giải quyết tranh chấp hàng đầu (Elite Practitioner) bởi 

tạp chí Asia Law 
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• 2021 Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tư pháp vì đã có thành tích 

suất sắc trong quá trình thực hiện và tổng kết 10 năm chiến lược 

phát triển nghề luật sư và Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục 

vụ hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020. 

• 2021 Luật sư duy nhất được khuyến nghị cho Việt Nam trong Danh 

sách “Các luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Vận tải và Hàng hải 

quốc tế” năm 2022 (International Who’s Who of Transport 2022 

- Shipping) 

• 2021 Là 1 trong số 100 luật sư hàng đầu của Việt Nam theo đánh giá 

của Tạp chí Luật kinh doanh châu Á (Asia Business Law 

Journal). 

• 2021 Luật sư giải quyết tranh chấp hàng đầu bởi tạp chí Asia Law 

• 2020 Luật sư giải quyết tranh chấp hàng đầu trong ấn phẩm The Legal 

500 Asia Pacific 2020. 

• 2017 Luật sư giải quyết tranh chấp hàng đầu trong ấn phẩm Chambers 

Asia Pacific 2017 Guide và The Legal 500 Asia Pacific 2018. 

• 2016 Luật sư hàng đầu về giải quyết tranh chấp và tranh tụng, hàng 

hải và hàng không trong ấn bản Asialaw Profiles 2016 

• 2014/2015/2016/2

017 

Luật sư được khuyến nghị cho Việt Nam trong Danh sách “Các 

luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Vận tải và Hàng hải quốc tế” 

2015/2016/2017 (International Who’s Who of Transport/ 

Shipping Lawyers 2015/2016/2017) 

• 2015/2016/2017 Luật sư hàng đầu về thực tiễn giải quyết tranh chấp được vinh 

danh trong The Legal 500 Asia Pacific 2015, 2016, 2017. 

• 2009/2010/2011 Luật sư được khuyến nghị cho Việt Nam trong Danh sách “Các 

luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Vận tải và Hàng hải quốc tế” 

trong các năm 2009 & 2010 (International Who’s Who of 

Shipping and Maritime Lawyers 2009/2010) 

• 2003/2004 Là “Người hành nghề giải quyết tranh chấp được khuyến nghị 

của Việt Nam” trong cuốn Practical Law Company’s Global 

Counsel 3000 

• 10/6/2010 Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam vì đã có thành tích xuất 

sắc trong quá trình tham gia soạn thảo Luật trọng tài thương mại 

năm 2010. 
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• 2002 Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình vì sự đóng góp vào sự phát 

triển của Đoàn luật sư địa phương trong Hội nghị thường niên 

của Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình, Việt Nam 

Cập nhật tại Tp. Hồ Chí Minh 

ngày 13/10/2022 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng 
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