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Đại diện cho khách hàng trong 

thương lượng và hòa giải
- rà soát lại những điểm mạnh và điểm yếu của vụ việc

cùng với khách hàng

- tìm hiểu kỹ những lợi ích cho khách hàng và ngược lại

- trình bày trực tiếp với khách hàng của phía bên kia

- kiên nhẫn trong quá trình hòa giải

- cân nhắc thận trọng việc trao đổi thông tin

- việc hòa giải không thành vẫn có thể đem lại lợi ích

• Thương lượng thay mặt cho khách hàng hoặc cùng với
khách hàng

• Đánh giá về mặt pháp lý của dự thảo thỏa thuận đạt được
trong hòa giải trước khi cam kết chính thức



Thực hành tình huống 

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

khách hàng;

• Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến vụ việc hòa 

giải, bao gồm các tài liệu của khách hàng cung 

cấp, các tài liệu do LS tự thu thập, các văn bản có 

liên quan; 

• Nắm bắt nội dung vụ việc, xác định mục tiêu, lợi 

ích của khách hàng;

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

• Thực hiện các công tác chuẩn bị khác; 



The Autumn Resort
1.  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bình An (Bình An)

2. Bên Quản Lý: Công ty TNHH Hoàng Hải

3. Tranh chấp: Hợp đồng quản lý

4. Nội dung: triển khai công việc quá chậm

• Điều hành hoạt động của khu du lịch

• Kế hoạch hành động

• Kế hoạch marketing

• Cơ chế phối hợp

• Về số liệu tài chính năm 2012

• Bộ tiêu chuẩn



Phiên họp hòa giải

• Giới thiệu thành phần tham dự;

• Ý kiến về Quy tắc hòa giải

• Đề xuất bổ sung của hòa giải viên

• Trình bày lập luận của từng bên

• Tóm tắt lại yêu cầu của từng bên

• Đề xuất thương lượng của từng bên

• Kết thúc



Kỹ năng hòa giải

• chào mừng, giới thiệu các bên và đưa ra tuyên bố khai mạc phiên hòa giải;

• cho phép từng bên phát biểu mở đầu phiên hòa giải

• tóm tắt bài phát biểu của từng bên

• xác định căn cứ chung của việc hòa giải nếu có

• xác định các vấn đề cần hòa giải, sự hình thành các vấn đề này và lịch trình
hòa giải

• trong phiên họp chung khai thác từng vấn đề, họp kín với từng bên nếu cần
thiết để suy ra/hiểu được những yêu cầu cơ bản và lợi ích của từng bên

• bắt đầu lên phương án hòa giải trong các phiên họp chung hoặc họp kín với
từng bên.

• kiểm tra tính khả thi của các giải pháp hòa giải có thể đạt được

• duy trì nhịp độ hòa giải và vượt qua những bế tắc

• đạt tới sự nhất trí và kiểm tra tính khả thi của các đề xuất giải quyết

• chỉ ra những đề mục chính của văn bản thỏa thuận hòa giải thành

• kết thúc các phiên hòa giải theo một thể thức thích hợp



Bài học thành công của hòa giải viên

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

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

• có kỹ năng hòa giải:

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

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

o làm sáng tỏ các nhu cầu của phía bên kia

o để cho mọi người được xả hơi khi qua căng thẳng

o cố gắng thuyết phục một hoặc các bên từ bỏ lập trường cố định
của mình

o giúp đặt ra một khuôn khổ cho việc thương lượng

o giúp lập nên những ưu tiên trong số các nhà thương lượng



Câu hỏi

Một NĐT Hàn Quốc dự định đầu tư vào Việt Nam để xây dựng 
dự án khách sạn quốc tế năm sao. Qua quá trình khảo sát, NĐT 
này tìm được một đối tác Hàn Quốc khác đang thực hiện dự án 
xây dựng khu phức hợp căn hộ, văn phòng và khách sạn đã 
được cấp phép tại Việt Nam. Mặc dù đã được cấp phép nhưng 
dự án khu phức hợp chỉ mới đưa vào thi công xây dựng phần 
nền móng. NĐT Hàn Quốc muốn nhanh chóng ký kết hợp đồng 
thuê và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án 
khách sạn tại các tầng 20 đến 30 của toà nhà. NĐT này đến nhờ 
luật sư tư vấn.

• Hỏi: NĐT Hàn Quốc muốn thực hiện dự án khách sạn có gặp 
phải vướng mắc pháp lý nào không?



Trân trọng cảm ơn !
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