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THÔNG BÁO 

Về việc: Tổ chức đăng ký “Khóa học giới thiệu kiến thức cơ bản về Trọng tài” 

 

Kính gửi: các anh/chị luật sư, trọng tài viên và sinh viên ngành luật, 

 

Thực hiện sứ mệnh chia sẻ, phổ biến kiến thức về trọng tài cho các cá nhân, tổ chức hành 

nghề luật tại Việt Nam, Viện trọng tài quốc tế Việt Nam (VIArb) tổ chức “Khóa học giới 

thiệu kiến thức cơ bản về Trọng tài” cụ thể như sau: 

 

1. Đối tượng:  

Khóa học được dành cho 04 nhóm đối tượng sau: 

- Sinh viên đại học; 

- Giảng viên, công nhân viên chức nhà nước, nhân viên, luật sư in-house; 

- Học cao học;  

- Nghiên cứu tiến sĩ; 

 

2. Thời gian:  

Từ ngày 17/12/2022 đến ngày 31/12/2022 (chiều thứ bảy/CN từ 14:00-17:00). 

Đào tạo trực tiếp tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. 

 

3. Nội dung đào tạo: 

PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
NGÀY TỔ CHỨC 

DỰ KIẾN 

BUỔI 1 

01 Các vấn đề cơ bản:  

- Giới thiệu sơ bộ về các phương pháp giải quyết 

tranh chấp; các nguyên tắc cơ bản của trọng tài 

quốc tế 

- Chỉ định trọng tài, thành lập HĐTT, phản đối 

- Thẩm quyền, nghĩa vụ của hội đồng trọng tài 

- Luật mẫu và Nguyên tắc mẫu của UNCITRAL 

- (Luật TTTM và Thủ tục trọng tài tại Việt Nam) 

17/12/2022 

02 Các vấn đề cơ bản (tiếp theo):  

- Luật áp dụng thoả thuận trọng tài  

- Luật áp dụng cho tranh chấp 

- Luật áp dụng nơi xét xử và sự hỗ trợ của toà án  

17/12/2022 
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PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
NGÀY TỔ CHỨC 

DỰ KIẾN 

BUỔI 1 

- Trình nộp các tài liệu 

- Thủ tục tố tụng trọng tài 

- Phiên xét xử, xét xử dựa trên tài liệu và xét xử trực 

tiếp 

- Phán quyết trọng tài 

- Thi hành phán quyết trọng tài. 

 Nghỉ giải lao  

03 Thảo luận nhóm nhỏ về các vấn đề cơ bản đã trình bày 

ở trên. (học viên được chia thành 03 - 04 nhóm tùy vào số 

lượng học viên, mỗi nhóm khoảng 07 người và 01 giảng 

viên cùng thảo luận). 

 

 

04 Tiết kiệm chi phí trong tố tụng trọng tài  

- Chi phí trọng tài 

- Các quyết định quan trọng 

- Trọng tài rút gọn và từ chối đơn kiện sớm: thực tiễn 

quốc tế và Việt Nam 

- Phân đoạn tố tụng trọng tài (bifurcation): vì sao và 

khi nào 

- Các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

- Hạ tầng xét xử trực tuyến 

18/12/2022 

05 Chiến lược trọng tài  

- Kinh nghiệm quản trị vụ kiện: PO1, nộp các tài liệu 

và chia sẻ tài liệu 

- Sử dụng hiệu quả nhân chứng và chuyên gia 

- Cân bằng giữa thời gian, chi phí và quyền tranh 

biện 

- Giá trị của phán quyết trọng tài 

- Những khác biệt của trọng tài Việt Nam với thế 

giới 

 

18/12/2022 

 Nghỉ giải lao  

06 Thảo luận nhóm về các hạn chế của doanh nghiệp vừa 

và nhỏ khi tham gia tranh tụng trọng tài và đề xuất. 

(học viên được chia thành 03 - 04 nhóm tùy vào số lượng 

học viên, mỗi nhóm khoảng 07 người và 01 giảng viên 

cùng thảo luận). 

18/12/2022 

07 Làm bảng khảo sát về Trọng tài.  

 

* Học viên được yêu cầu: 
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- Tự đọc tài liệu (sẽ được giảng viên gửi trước cho học viên ít nhất 1 tuần trước buổi giảng) 

từ thứ hai tới thứ sáu. 

 

4. Đội ngũ giảng viên: 

Giảng viên Việt Nam Giảng viên nước ngoài 

- PGS. Đỗ Văn Đại (HCMLU) - Kevin Kim (Peter & Kim) 

- PGS. Trần Ngọc Dũng (HCMLU) - Steven Lim (39 Essex Chambers) 

- Nguyễn Thị Thu Trang (Dzungsrt TBA) - Chritopher Lau (3 Verulam Buildings) 

- Ts. Đặng Xuân Hợp (Hop Chambers) - Prof. Joongi Kim (Yonsei Law School) 

- Ls Nguyễn Duy Linh (Vilaf) - Sameer Shah (CIArb India) 

- Ls Lương Văn Lý (GVLawyers) - Richard Tan (Richard Tan Chambers) 

- Đỗ Khôi Nguyên (YKVN) - Edmund Kronenburg (Braddell Brothers) 

- Ls. Nguyễn Trung Nam (EPLegal) - Anil Changaroth (Changaroth Chambers) 

- Ts. Lê Nết (LNT) - Leon Weng Seng (CIArb Malaysia) 

- Ts. Ngô Quốc Chiến (FTU) - Timothy Cooke (Stephenson Harwood LLP) 

- Ls. Ngô Quỳnh Anh (EPLegal)  

- Ls. Lương Văn Trung (Lexcomm)  

- Hoàng Trần Thùy Dương (SIAC)   

- Lê Trọng Thêm (LTTLawyers)  
 

Hướng dẫn trợ giảng: 

- Trịnh Bá Dương (Wong Partnership) tbduong93@gmail.com  

- Kiều Anh Vũ (KAV lawyers)  kieuanhvu1602@gmail.com  

- Trần Minh Tuấn (Nishimura) 

- Hoàng Thị Phương Thảo (Le & Associate) 

- Đoàn Hương Thanh (Legal Head Massan) 

- Nguyễn Anh Hoàng (Lexcomm) 

Lưu ý: 

Danh sách các giảng viên nước ngoài có thể bị điều chỉnh mà không cần báo trước 

căn cứ vào thực tế triển khai có sự thay đổi từ đối tác giảng dạy nước ngoài.   

 

5. Mục tiêu và hình thức, phương pháp đào tạo: 

5.1- Mục tiêu:  

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về trọng tài tại Việt Nam và quốc tế. 

5.2- Hình thức đào tạo: 

mailto:tbduong93@gmail.com
mailto:kieuanhvu1602@gmail.com
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Học viên sẽ tham gia khóa học trong 02 buổi, mỗi buổi 03 giờ học tại Hà Nội và Hồ Chí 

Minh. 

5.3- Phương pháp đào tạo:  

Giảng viên giảng bài kết hợp với thảo luận nhóm nhỏ. 

 

6. Tài liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu do các giảng viên chuẩn bị. 

- Slide: VIArb sẽ gửi slide bài giảng cho học viên. 

 

7. Các nguyên tắc để đảm bảo chất lượng của khóa đào tạo: 

7.1- Phương thức ghi danh tham gia khóa học: 

- Học viên gửi thông tin ghi danh Khóa học (bao gồm: Họ và tên, nơi làm việc, số điện 

thoại, địa chỉ email) qua email: admin@viarb.vn hoặc qua Fanpage của VIArb:    

- Học viên nộp học phí theo hình thức chuyển khoản cho VIArb trước khi khóa học bắt đầu. 

7.4- Cấp chứng chỉ cuối khóa đào tạo: 

- Những học viên tham gia học đầy đủ các học phần sẽ được theo dõi và cộng điểm các thành 

phần trong quá trình tham gia học. 

- Chỉ những học viên tham gia học đầy đủ 02 buổi học và hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa 

mới được Cấp chứng chỉ đã tham gia Khóa học Cơ bản (Bản mềm). 

 

 

8. Kiểm soát thông tin trong quá trình học: 

Tất cả học viên tham gia khóa học phải đến đúng giờ, ghi danh với admin trước khi bắt đầu 

lớp học. Việc ghi danh mỗi buổi học sẽ là điều kiện bắt buộc để học viên có thể tham gia kì 

thi cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 

 

9. Học phí: 

9.1. Học phí: 

Kinh phí đào tạo cho Khóa học này là: 540.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi nghìn 

đồng chẵn) (Đã bao gồm VAT 8%) (mức giá ưu đãi sẽ được VIArb áp dụng đến hết ngày 

27/11/2022 dành cho các học viên chuyển khoản sớm nhất). 

 Hình thức thu học phí 

VIArb áp dụng 1 hình thức thu học phí duy nhất thông qua tài khoản chính thức của Viện 

trọng tài quốc tế Việt Nam (VIArb). Thông tin tài khoản như sau: 

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Viện Trọng tài Quốc tế Việt Nam 

mailto:admin@viarb.vn
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Số tài khoản: 30720670001 

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh Cống Quỳnh 

9.2  Xác nhận đã đăng ký khóa học 

Học viên được xác nhận là đã đăng ký khóa học khi đã hoàn tất việc chuyển khoản học phí. 

VIArb sẽ gửi email xác nhận và cấp mã số học viên. 

9.3- Hoàn trả học phí: 

VIArb sẽ hoàn trả học phí cho những trường hợp sau: 

(i) Hoàn trả 100% học phí trong trường hợp người đăng ký hủy đăng ký trước ngày khai 

giảng khóa học 10 ngày. 

(ii) Hoàn trả 50% học phí trong trường hợp học viên hủy đăng ký trước ngày khai giảng 

khóa học. 

Mọi trường hợp khác sẽ không được hoàn trả học phí. 

- Hình thức hoàn trả học phí: Học viên gửi email yêu cầu tới ban tổ chức (địa chỉ mail: 

admin@viarb.vn). Ban tổ chức sẽ gửi lại học viên học phí trong thời gian từ 7 – 10 ngày làm 

việc (tính từ thời điểm nhận được email yêu cầu hoàn trả học phí của học viên). 

 

10.Thông tin liên hệ: 

Đơn vị tổ chức: Viện trọng tài quốc tế Việt Nam (VIArb) 

Địa chỉ: Phòng 501, Toà nhà Phương, số 31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP.HCM 

Email: admin@viarb.vn 

Đầu mối liên hệ để thanh toán: Ms. Vân Anh – Điện thoại: 093.141.6597 

 

 Nơi nhận: 

- Ban GĐ 

- Lưu: Văn thư 

VIỆN TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆTNAM 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN TRUNG NAM (Đã ký) 

 

 

mailto:admin@viarb.vn
mailto:admin@viarb.vn

