
CHỦ ÐỀ
Sinh viên luật nên tập trung nhiều hơn vào việc học  
và nghiên cứu những kiến thức cơ bản, hay thực 
hành nhiều hơn trong lĩnh vực trọng tài?

CUỘC THI VIẾT 
VIARB NĂM

Cuộc thi mở rộng cho tất cả các 
bạn đang là sinh viên Luật hoặc 
người hành nghề Luật có độ tuổi 
dưới 30 tuổi.

Người  tham  gia  có  thể  chọn  
viết  một  bài  tranh luận theo 
hướng có nội dung (ủng hộ đề 
xuất) hoặc phản  đối  (chống  lại  
đề  xuất)  theo  một  trong  ba  
chủ đề tranh luận nêu ở dưới.

ÐỐI TƯỢNG THAM GIA

CÁCH THỨC THAM GIA



CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHO CUỘC THI:

Ông Đỗ Văn Đại Ông Phan Trọng Đạt

Chị Đoàn Thị Thu ThảoÔng Đặng Xuân Hợp

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG



CHỦ ĐỀ CUỘC THI

Thực tiễn hủy phán quyết và không công nhận phán 
quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là không phù 
hợp với Công ước New York cũng như thông lệ quốc tế.

Việc áp dụng đối chất nhân chứng (cross-examination) 
trong trọng tài quốc tế là không phù hợp với Việt Nam 
và các quốc gia theo dân luật khác ở châu Á, vì vậy nó 
không nên được áp dụng.

Khác biệt giữa luật trọng tài thương mại Việt Nam 
(LTTTM) và Luật Mẫu là cơ bản, không thể giải quyết 
bằng cách sửa đổi LTTTM, nên và cần phải áp dụng toàn 
bộ Luật Mẫu.



CẤU TRÚC

Bài viết cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:
a)Viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (bài viết bằng 
tiếng Anh sẽ được cộng 10% trên tổng số điểm);
b)Độ dài không quá 10 trang (bao gồm phụ lục, ghi 
chú, danh mục  tham khảo, bảng biểu,…)
c)Phải có định dạng văn bản (Word)
d)Sử dụng font chữ Time New Roman và cỡ chữ nhỏ 
nhất là 12, ít nhất 10 chú thích;
e)Khoảng cách giữa các dòng là “double”.

Mỗi thí sinh chỉ được phép tham gia một lần ;

Mỗi bài viết, khi nộp cần phải chứa những thông 
tin sau:
a)Tên;
b)Địa chỉ email;
c)Số điện thoại;
d)Trường Đại học, tổ chức hoặc công ty, nơi
tác giả học tập và làm việc.
.

Bài viết dưới dạng văn bản và trang bìa phải được 
gửi dưới dạng các tài liệu riêng biệt trong cùng một 
e-mail. Bài viết sẽ được cấp một mã số nhận dạng 
duy nhất và trang bìa sẽ được gỡ bỏ trước khi nộp 
cho hội đồng giám khảo.

Bài viết phải là sản phẩm của chính tác giả và chưa 
được phát hành trước đây dưới bất kỳ hình thức nào. 
Mọi hành vi sao chép đều bị nghiêm cấm

Bài viết  không được chứa bất kỳ thông tin nào có 
thể xác định được tác giả.



Tất các các bài sau khi đã hoàn thành cần gửi về địa chị email:
admin@viarb.vn

Thời hạn  nộp bài là 23 giờ 59 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2021. Hạn nộp bài có thể 
được gia hạn. Sau thời hạn này, sẽ không có bài viết nào được chấp nhận.

Các bài dự thi sẽ được VIArb xem xét và đưa vào danh sách rút gọn. Người chiến thắng 
sẽ được lựa chọn bởi một hội đồng giám khảo.

Tất cả các quyết định của hội đồng giám khảo là quyết định cuối cùng và hội đồng giám 
khảo sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại hoặc thư từ nào liên quan đến giải thưởng.

NỘP BÀI

HỘI ĐỒNG
GIÁM KHẢO

NGUYỄN TRUNG NAM LƯƠNG VĂN LÝ NGUYỄN DUY LINH LÊ  NGUYỄN GIA THIỆN
Giám đốc Điều hành VIArb, 
Trọng tài viên VIAC, Hòa 
giải viên VMC

Sáng lập viên của Công ty 
VLT Lawyers, Cố vấn cao 
cấp tại Công Global Vietnam 
Lawyers, Thành viên Đồng 
sáng lập VIArb, Trọng tài 
viên VIAC

Luật sư Thành viên của 
Công ty Luật Quốc tế Việt 
Nam (VILAF – Hồng Đức), 
Thành viên Đồng sáng lập 
VIArb

Phó trưởng khoa Luật, 
Trường Đại học kinh tế - Luật, 
ĐHQG TP.HCM. Trọng tài 
viên, Hòa giải viên, Phó Chủ 
tịch Hội đồng khoa học và 
đào tạo Trung tâm Trọng tài 
Thương mại  Phía Nam 
(STAC)

Thành phần Hội đồng giám khảo gồm:



Bài viết được chấm dựa trên các tiêu chí sau:
a)Tính nguyên bản;
b)Khả năng phân tích;
c)Tính rõ ràng;
d)Cấu trúc lập luận;
e)Tính ngắn gọn;
f )Lựa chọn, sử dụng và trích dẫn các
nguồn luật, cơ sở pháp lý và học thuật phù hợp;
g)Chất lượng tổng thể của toàn bộ bài viết.

TIÊU CHÍ

GIẢI THƯỞNG 

Bài viết tốt nhất sẽ được trao giải 
thưởng tiền mặt trị giá Giải nhì: Giải ba: 

 30.000.000 VNĐ  10.000.000 VNĐ  5.000.000 VNĐ

03 giải khuyến khích mỗi giải trị giá:

2.000.000 VNĐ



KHÔNG ĐỦ 
TIÊU CHUẨN

Việc trao tất cả hoặc bất kỳ giải thưởng nào chỉ nằm trong quyết 
định của hội đồng giám khảo, bao gồm quyền từ chối trao bất 
kỳ giải thưởng nào nếu hội đồng kết luận rằng không có bài 
tranh luận bằng văn bản nào có chất lượng đủ cao được trao 
giải.

Bài dự thi có thể bị loại.

Bằng cách tham gia cuộc thi này, người tham gia đồng ý chuyển nhượng bản quyền không 
độc quyền của tác phẩm cho VIArb. VIArb sẽ có quyền, nhưng không giới hạn, xuất bản 
(các) bài viết tranh luận bằng văn bản (hoặc (các) phần của chúng) trên trang web VIArb, 
Bản tin VIArb, hoặc bất kỳ ấn phẩm nào khác (với sự thừa nhận của tác giả), chỉnh sửa các 
mục để xuất bản và sử dụng (các) bài viết tranh luận bằng văn bản hoặc các trích đoạn của 
bài viết trong các tài liệu quảng cáo của VIArb mà không cần sự cho phép hoặc thông báo 
tới người tham gia.

BẢN QUYỀN


