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NGUYỄN MẠNH DŨNG 

 

 Nghề nghiệp: Chủ tịch Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập 

 Email: dzung.nguyen@adr.com.vn  

 
Lĩnh vực hoạt động: Luật trọng tài, Luật hàng hải, Luật bảo hiểm hàng 

hải và Luật thương mại. 

 Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Học vấn 

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

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

Vương quốc Anh 

18/03/1997  
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 

11/04/2002 Được Bộ Tư pháp Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề luật sư   

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) 

14/4/2009  

Nhận giấy chứng nhận hoàn thành kỳ kiểm tra kỹ năng soạn thảo phán quyết 

trọng tài của Viện trọng tài Luân Đôn 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 Luân Đôn tổ chức, với thành tích 79%. 

Quá trình công tác 

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 Tòa án nhân dân tối cao): 

giảng dạy về lĩnh vực luật hợp đồng và giải quyết tranh chấp thương mại 

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 
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08/1995 - 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 

01/03/2000 - 

30/04/2000 

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 

01/03/2010 – 

30/04/2010 

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 

28/08/2006 – 

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 

12/2008 – 06/2010 

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 

03/02/2009 đến nay 
Giảng viên thỉnh giảng về Kỹ năng Trọng tài và Hòa giải tại Học viện Tư Pháp, Bộ 

Tư Pháp Việt Nam 

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 

23/06/2010 – 

28/07/2011 

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 

14/07/2010-

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 

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 

04/2015-12/2018 

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 
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đến việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, công nhận thỏa 

thuận hòa giải thành 

07/2016 - 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 

03/07/2018 – 

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 

Thành viên tổ chức nghề nghiệp 

21/04/2009  

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

03/2014 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 

16/03/2012  

đến nay 

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

tế Việt Nam (VIAC) 

18/04/2017  

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 

08/06/2017 – 

30/06/2018 

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 

27/06/2017  

đến nay 
Thành viên của Hội đồng Trọng tài thương mại quốc tế (ICCA) 

18/08/2017  

đến nay 

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

Việt Nam (VIAC) 

28/05/2018 -

31/12/2019 

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

quốc tế Việt Nam 

01/06/2018  

đến nay 

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

International) 

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-
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2021 

04/07/2018  

đến nay 
Thành viên của Uỷ ban Hòa giải thuộc Hiệp hội Luật sư quốc tế (IBA) 

03/09/2018  

đến nay   

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

Malaysia; 

18/09/2018  

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

24/09/2018  

đến nay 

Thành viên Viện giải quyết tranh chấp và quản lý rủi ro quốc tế (IDRMI) của Hồng 

Kong 

Ấn phẩm xuất bản 

1 
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 

2 
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 

3 
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) 

4 

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) 

5 

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 

6 

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 

7 

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 

8 
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) 

9 

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) 



 

5 

11 
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 

12 

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) 

13 

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 

14 

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 

15 

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) “Quy chế và Tranh chấp đầu tư: dưới góc độ châu Á” sẽ được xuất 

bản bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge 

16 

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 

17 

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 

18 

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 

Các giải thưởng về học thuật và nghề nghiệp 

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 

2003/2004 Là “Người hành nghề giải quyết tranh chấp được khuyến nghị của Việt Nam” trong 
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cuốn Practical Law Company’s Global Counsel 3000 

10/06/2010 
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. 

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) 

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 

2014/2015/2016/2017 

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) 

2016 
Luật sư hàng đầu về giải quyết tranh chấp và tranh tụng, hàng hải và hàng không 

trong ấn bản Asialaw Profiles 2016 

2017 
Luật sư giải quyết tranh chấp hàng đầu trong ấn phẩm Chambers Asia Pacific 

2017 Guide và The Legal 500 Asia Pacific 2018 

2020 
Luật sư giải quyết tranh chấp hàng đầu trong ấn phẩm The Legal 500 Asia Pacific 

2020. 

 


