
 

 

 

Nguyen Ngoc Minh 

Partner, Head of Hanoi Office and 

Co-head of Dispute Resolution 

Practice Group 

 

Mr Minh read law at Hanoi Law University, Vietnam (LL.B) and at Monash University, 

Australia (LL.M). He leads a team of six fee-earners specialising in Commercial Arbitration, 

Litigation and International Trade.  

 

Mr Minh has represented clients in international arbitrations conducted under the Rules of 

e.g. the ICC, SIAC and HKIAC to resolve cross-border disputes involving Vietnamese 

elements. He has also acted in arbitrations at the Vietnam International Arbitration Center 

(VIAC) and in recognition and enforcement proceedings before the Vietnamese courts. 

Besides, Minh regularly advises on various issues both substantive and procedural in 

nature.  

 

Matters in which Mr Minh has acted are oftentimes high-profile, covering a wide range of 

legal and factual questions, in e.g. Oil and Gas, Construction and Real Estates, Corporate 

and Joint Venture, Sales of Good and Insurance. Many of his cases at the VIAC are also 

first-of-their-kinds in Vietnam.  

 

Mr Minh is recognised as an “Up and Coming” Dispute Resolution Lawyer by Chambers 

2020 and is praised as a "very responsive, always available" lawyer who provides "very 

practical and spot-on advice."  Also, Legal500 2020 commends him as follows: 

 

‘Minh and his team are top-class counsel in Vietnam, making very good arguments and very 

diligent in their work.’ 

 

‘Nguyen Ngoc Minh’s advice is sound and practical. He responds quickly and in depth, and 

advises practical solutions where appropriate. He is a lawyer of utmost professional integrity.‘ 

 

YEARS OF EXPERIENCE 

12 



 

 

ACADEMIC AND 

PROFESSIONAL 

QUALIFICATIONS 
- BA, Hanoi Law University, Vietnam 

- LL.M, Monash University, Australia 

- CEDR Accredited Mediator 

- Admitted to the Hanoi Bar 

- AIAC Arbitration Panelist 
- VICMC Mediator 

 

 

LANGUAGE  -  English:   Excellent 

-  Vietnamese: Native 

 

 

NOTABLE MATTERS International Commercial Arbitrations: 

 

- An ICC arbitration of under USD 500 million involving an 

oil and gas contract; 

- A dispute of over USD 130 million involving the 

construction of one of the tallest and most well-known 

skyscrapers in Vietnam 

- A USD 10 million dispute between his client, a Korean 

contractor, and its employer, one of the largest State-

owned commercial banks in Vietnam, on a dispute 

involving the construction of the bank’s headquarters 

- Proceedings relating to an ICC arbitration between his 

client, a Japanese contractor, and a government 

authority on an infrastructure project in Ho Chi Minh City 

- A USD 40 million dispute between his client, a very well-

known foreign invested retailer, and the lessor of one of 

its supermarkets 



- A USD 7 million VIAC arbitration on a share purchase 

contract between his client, an international fund, and a 

large Vietnamese company 

- The first ever VIAC maritime arbitration involving cross-

claims arising out of a collision   

- An ICC arbitration between a Vietnamese corporate 

shareholder and a US investor 

- A dispute on a construction contract between a 

Vietnamese and a Malaysian company 

- A dispute on an equipment fabrication contract between 

a Vietnamese and a US company 

- A  dispute on an airline re-insurance policy between two 

Vietnamese insurers 

- Complex proceedings involving foreign investment in a 

real estate project 

- Various disputes between well-known retail groups and 

local companies on real estate 

- Multiple disputes involving international sales and 

distribution contracts 

 

Litigation: 

 

- Lawsuits against his clients, the subsidiaries of two 

major Japanese commercial banks in Vietnam, for the 

enforcement of US$ 8 million performance and refund 

bonds in connection with a USD 50 million ICC arbitration 

- A significant lawsuit arising out of a construction 

contract  

- An insurance dispute arising out of an all risk policy 

between one of the largest insurers in Vietnam and a 

local clinker producer 

- A lawsuit between an international ride-sharing company 

against a Vietnamese taxi company 

- Various cases of insurance, construction, maritime and 

sales of good natures 

 

Recognition and Enforcement: 

 



- Around 20 awards rendered by the SIAC, ICAC, ICA , 

HKIAC, JCAA, KCAB, AIAC (formerly named KLRCA) 

NYIAC and GAFTA 

- Various ad-hoc arbitral awards 

 

Advice: 

 

- A dispute on capital assignment tax between an 

international energy group and the Vietnamese 

Government 

- A treaty claim against the Vietnamese government in 

relation to a real estate project in Ho Chi Minh City 

- A potential HKIAC construction arbitration  

- A potential SIAC arbitration on a joint-venture dispute 

- Various enquiries on e.g. insurance, construction and 

commodity trading matters   

 

 

EVENTS 

- Attending the Hong Kong Arbitration Week, 21-24 

October 2013, Hong Kong 

- Participating as an arbitrator/assessor in the MUTRAP – 

AMDI Moot Court held at the Hanoi Foreign Trade 

University, December 2016, Hanoi 

- Speaking on “Enforcing Contract in Vietnam” at the APEC 

EoDB Conference held by the Ministry of Justice of 

Korea, 27 June 2017, Hanoi 

- Attending the CEDR Mediator Training Course, January 

2018, Hanoi 

- Attending the ICC Institute Advanced level training on 

“Oral Advocacy in International Arbitration: The good, the 

bad and the in between”, 26 June 2018, Hong Kong 

- Attending the 4th ICC Asia Conference, 27 June 2018, 

Hong Kong 



- Participating as an arbitrator/assessor in the 

Commercial Arbitration Moot on CISG held at the Hanoi 

Law University, January 2019, Hanoi 

- Participating as an arbitrator/assessor in the 

Commercial Arbitration Moot on CISG held at the Foreign 

Trade University of Vietnam, March 2020, Hanoi 

- Participating as an arbitrator/assessor in the first ever 

Virtual Vis East Moot, March 2020 

 

 

PUBLICATION  

- The Vietnam Chapter of Getting the Deal Through 2012 & 

2013 Editions (Law Business Research Ltd – Co-author) 

- The Vietnam Chapter of the Asia-Pacific Arbitration 
Review 2020 (Global Arbitration Review – Co-author) 

- The Vietnam Chapter of the Asia-Pacific Arbitration 
Review 2021 (Global Arbitration Review – Co-author) 

- Delos Guide to Arbitration Places (GAP) 1st Edition (Delos 
Dispute Resolution – Chapter Editorial Review) 

- The Vietnam Chapter of Recognition and Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters edited by 
Anselmo Reyes (Bloomsbury – Co-author) 

 
 

 



 

 

 

Nguyễn Ngọc Minh 

Cộng sự, Phụ trách văn phòng Hà 

Nội và Đồng trưởng nhóm Giải 

quyết tranh chấp 

 

Luật sư Nguyễn Ngọc Minh đã tốt nghiệp Cử nhân Luật tại đại học Luật Hà Nội và Thạc sĩ 

Luật tại đại học Monash, Úc. Hiện tại, luật sư Minh đang dẫn dắt một đội ngũ gồm sáu luật 

sư chuyên môn về Trọng tài Thương mại, Tố tụng và Thương mại quốc tế.   

 

Luật sư Minh đã đại diện cho các khách hàng trong quá trình Tố tụng Trọng tài quốc tế tại 

Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) và Trung 

tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) để giải quyết các tranh chấp xuyên quốc gia có 

yếu tố liên quan đến Việt Nam. Ngoài ra, Luật sư Minh đã và đang tham gia các vụ kiện 

trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và các thủ tục công nhận và thi 

hành phán quyết tại các Tòa án Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Minh thường xuyên tư vấn về 

những vấn đề pháp lý liên quan đến cả nội dung và thủ tục tố tụng.  

 

Luật sư Minh thường tham gia vào các vụ kiện tầm cỡ với các vấn đề pháp lý thực tế, liên 

quan đến các lĩnh vực Dầu khí, Xây dựng và Bất động sản, Doanh nghiệp và Liên doanh, Mua 

bán hàng hóa và Bảo hiểm. Minh cũng tham gia vào những vụ kiện được xem là “tiền lệ”, lần 

đầu tiên được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.(VIAC)  

 

Luật sư Minh được Chambers 2020 công nhận là một Luật sư chuyên về Giải quyết Tranh 

chấp “Đầy triển vọng” và được khen ngợi là "rất nhanh nhạy và luôn luôn sẵn sàng" và là một 

luật sư cung cấp "những tư vấn pháp lý thiết thực và phù hợp”. Ngoài ra, Bảng xếp hạng Legal 

500 năm 2020 đã nhận xét về Luật sư Minh như sau: 

 

“Ông Minh và đội ngũ cộng sư là những Luật sư hàng đầu tại Việt Nam, cùng đưa ra những tư 

vấn sắc sảo và rất tận tụy trong công việc.” 

 

“Các tư vấn aủa Luật sư Nguyễn Ngọc Minh luôn hợp lý và rất thực tế. Ông Minh luôn đưa ra 

phản hồi một cách nhanh chóng và đi sâu vào vấn đề, cùng với những phương án phù hợp. 

Ông có đầy đủ các phẩm chất truyền thống tốt đẹp cần có của một luật sư.” 



 

NĂM KINH NGHIỆM 

12 năm 

 

 

HỌC VẤN VÀ CHUYÊN 

MÔN 
- Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội. Việt Nam 

- Thạc sĩ Luật, Đại học Monash, Úc 

- Hòa giải viên được CEDR công nhận 

- Thành viên Đoàn luật sư Hà Nội 

- Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Châu Á (AIAC) 
- Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Thương mại Việt Nam 

(VICMC)  
 

 

NGÔN NGỮ -  Tiếng Anh: Thông thạo 

-  Tiếng Việt: Bản ngữ 

 

 

CÔNG VIỆC NỔI BẬT Trọng tài Thương mại Quốc tế: 

 

- Vụ kiện trọng tài tại Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) 

tranh chấp liên quan đến hợp đồng dầu khí trị giá gần 

500 triệu USD; 

- Vụ tranh chấp trị giá hơn 130 triệu Đô la Mỹ liên quan đến 

việc xây dựng một tòa nhà cao tầng và nổi tiếng bậc nhất 

Việt Nam; 

- Tranh chấp trị giá 10 triệu Đô la Mỹ giữa khách hàng của 

luật sư Minh, một nhà thầu Hàn Quốc, và bên thuê thầu, 



một trong những ngân hàng Nhà nước lớn nhất Việt Nam, 

về việc xây dựng trụ sở ngân hàng; 

- Vụ kiện trọng tài tại Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) 

giữa khách hàng của Luật sư Minh, một nhà thầu Nhật 

Bản, và cơ quan chính phủ về một dự án cơ sở hạ tầng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh;  

- Vụ tranh chấp trị giá 40 triệu Đô la Mỹ giữa khách hàng 

của Luật sư Minh, một nhà bán lẻ có vốn đầu tư nước 

ngoài rất nổi tiếng, và bên cho thuê một trong số các mặt 

bằng siêu thị của họ; 

- Vụ kiện trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC) trị giá 7 triệu Đô la Mỹ liên quan đến hợp 

đồng mua bán cổ phần giữa khách hàng của Luật sư 

Minh, một quỹ đầu tư quốc tế, và một công ty lớn của 

Việt Nam; 

- Vụ kiện trọng tài “tiền lệ” tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế 

Việt Nam (VIAC) về lĩnh vực hàng hải liên quan đến yêu 

cầu phản tố phát sinh từ sự cố đâm va; 

- Vụ kiện trọng tài tại Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) 

giữa một cổ đông là doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu 

tư Hoa Kỳ; 

- Vụ tranh chấp về hợp đồng xây dựng giữa một pháp nhân 

Việt Nam và một pháp nhân Malaysia; 

- Vụ tranh chấp về hợp đồng thiết bị sản xuất giữa một 

pháp nhân Việt Nam và một pháp nhân Hoa Kỳ; 

- Vụ tranh chấp hợp đồng tái bảo hiểm hàng không giữa 

hai doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam; 

- Các tranh chấp phức tạp liên quan đến đầu tư nước 

ngoài vào dự án bất động sản; 

- Nhiều vụ tranh chấp giữa tập đoàn bán lẻ nổi tiếng và 

công ty địa phương về bất động sản; 

- Nhiều vụ tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán và 

phân phối hàng hóa quốc tế. 

 

Tranh tụng: 

 

- Vụ tranh tụng chống lại các khách hàng của LS Minh, các 

công ty con của hai ngân hàng thương mại lớn nhất của 

Nhật Bản tại Việt Nam về việc cưỡng chế thực thi và 



hoàn trả 8 triệu USD trái phiếu tại trọng tài ICC trị giá 50 

triệu USD 

- Một vụ trang tụng quan trọng liên quan đến hợp đồng xây 

dựng 

- Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa một công ty bảo 

hiểm lớn bậc nhất Việt Nam và một nhà khai thác Clinker 

địa phương 

- Tranh chấp giữa công ty chuyên về dịch vụ chia sẻ xe 

quốc tế và hãng taxi Việt Nam 

- Các tranh chấp khác về bảo hiểm, xây dựng, hàng hải và 

mua bán hàng hóa.  

 

Công nhận và Thi hành phán quyết: 

 

- Khoảng 20 phán quyết của SIAC, ICAC, ICA , HKIAC, 

JCAA, KCAB, AIAC (biết đến dưới tên KLRCA) NYIAC và 

GAFTA 

- Các phán quyết trọng tài đặc biệt khác 

 

Tư Vấn: 

 

- Tranh chấp về thuế chuyển nhượng vốn giữa Tập đoàn 

năng lượng quốc tế và Chính phủ Việt Nam; 

- Một tranh chấp phát sinh từ Hiệp ước đối với chính phủ 

Việt Nam liên quan đến dự án bất động sản tại Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Vụ kiện phát sinh tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng 

Kông (HKIAC) về lĩnh vực xây dựng; 

- Vụ kiện phát sinh tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế 

Singapore (SIAC) liên quan đến tranh chấp về liên doanh; 

- Các vấn đề khác nhau về bảo hiểm, xây dựng và kinh 

doanh hàng hóa.   

 

 

SỰ KIỆN - Tham dự Tuần lễ Trọng tài Hồng Kông, ngày 21-24 tháng 

10 năm 2013, Hồng Kông; 



- Tham gia với tư cách là trọng tài viên/giám khảo tại 

Phiên tòa giả định MUTRAP - AMDI tổ chức tại Trường 

Đại học Ngoại thương Hà Nội, tháng 12 năm 2016, Hà 

Nội; 

- Phát biểu về “Thi hành Hợp đồng tại Việt Nam” tại Hội 

nghị APEC EoDB do Bộ Tư pháp Hàn Quốc tổ chức, ngày 

27 tháng 6 năm 2017, Hà Nội; 

- Tham dự Khóa đào tạo hòa giải viên CEDR, tháng 1 năm 

2018, tại Hà Nội; 

- Tham dự khóa đào tạo cấp độ Chuyên sâu của Viện ICC 

về “Tranh tụng bằng lời nói trong Trọng tài Quốc tế: Lợi 

ích, bất lợi và những trường phái trung lập”, ngày 26 

tháng 6 năm 2018, Hồng Kông; 

- Tham dự Hội nghị ICC Châu Á lần thứ 4, ngày 27 tháng 6 

năm 2018, Hồng Kông; 

- Tham gia với tư cách là trọng tài viên/giám khảo viên 

trong Cuộc thi Phiên tòa Trọng tài Thương mại giả định 

về CISG tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội, tháng 1 

năm 2019, Hà Nội; 

- Tham gia với tư cách là trọng tài viên/giám khảo trong 

Cuộc thi Phiên tòa giả định Virtual Vis East tổ chức lần 

đầu tiên, tháng 3 năm 2020. 

 

 

ẤN PHẨM  - Chương về Việt Nam trong cuốn Getting the Deal 
Through ấn phẩm năm 2012 & 2013 (Nhà xuất bản Law 
Business Research Ltd – Đồng tác giả); 



- Chương về Việt Nam trong cuốn Đánh giá Trọng tài khu 

vực Châu Á – Thái Bình Dương 2020 (Nhà xuất bản 

Global Arbitration Review - Đồng tác giả) 

- Chương về Việt Nam trong cuốn Đánh giá Trọng tài khu 

vực Châu Á – Thái Bình Dương 2021 (Nhà xuất bản 

Global Arbitration Review - Đồng tác giả) 

- Hướng dẫn Delos về Địa điểm Trọng tài (GAP) – Xuất 

bản lần thứ nhất (Nhà xuất bản Delos Dispute Resolution 

– Đánh giá xuất bản Chương mục) 

- Chương về Việt Nam trong cuốn Công nhận và Thi hành 
Phán quyết các Vụ kiện Dân sự và Thương mại do 
Anselmo Reyes biên tập (Nhà xuất bản Bloomsbury – 
Đồng tác giả)  
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