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Thông tin chung  

Ông Đặng Việt Anh là luật sư thành viên và là người sáng lập Công ty Luật ANHISA, một hãng luật 

chuyên hoạt động trong các lĩnh vực giải quyết tranh chấp, xây dựng, hàng không, vận tải biển, mua 

bán tàu bay, tàu biển, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và các lĩnh vực khác trong thương mại quốc 

tế. Ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ trước khi chuyển sang các 

lĩnh vực hiện nay. 

Ông Việt Anh có hơn 22 năm kinh nghiệm và đã có một thời gian hành nghề ở Châu Âu trước khi 

quay lại Việt Nam. Ông thường xuyên được tín nhiệm và chỉ định bởi các chủ đầu tư, nhà thầu xây 

dựng, các ngân hàng quốc tế, các công ty vận tải biển, nhà máy đóng tàu, các đơn vị khai thác và sở 

hữu tàu bay, các nhà phát triển dự án, hiệp hội bảo hiểm trong và ngoài nước, các công ty đại chúng, 

các tập đoàn toàn cầu. Ông cũng luôn được các đồng nghiệp và luật sư trên khắp thế giới tín nhiệm 

và mời cùng hợp tác trong nhiều vụ việc.  

Ông đã giải quyết và hỗ trợ cho nhiều khách hàng trong hàng trăm vụ việc, bao gồm cả những tranh 

chấp nội địa và các tranh chấp đa quốc gia, các vụ việc phức tạp liên quan tới xung đột luật tại nhiều 

thẩm quyền tài phán. Một số vụ việc tiêu biểu mà ông đã xử lý trong thời gian 5 năm gần đây có liên 

quan tới các tranh chấp trong 35 vụ đâm va giữa các tàu biển với những vụ việc có giá trị tranh chấp 

lên đến 72 triệu đô la Mỹ, 8 vụ kiện về tranh chấp hợp đồng đóng tàu và phá sản của đơn vị đóng tàu 

có giá trị hơn 620 triệu đô la Mỹ, rất nhiều tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa với 

những vụ đặc biệt có giá trị hơn 90 triệu đô la Mỹ và nhiều các tranh chấp khác trong các lĩnh vực xây 

dựng, mua bán, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê, mua máy bày, vận đơn, năng lượng và thương 

mại quốc tế. 

Ông Việt Anh đã liên tục được xếp hạng cao nhất trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực về 

giải quyết tranh chấp và luật hàng hải trong hơn hai thập kỷ qua với rất nhiều ấn phẩm trên Chambers 

and Partners và The Legal 500 Asia Pacific. Các khách hàng đánh giá ông Việt Anh là người “có cách 
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tiếp cận linh hoạt và thực tế”, “cực kỳ nhanh chóng và rất hiểu biết về mọi vấn đề hệ thống pháp luật 

của Việt Nam và thực tiễn thương mại quốc tế và được đánh giá cao vì những phản ứng thông minh 

và sâu sắc” theo những ghi nhận của The Legal 500 Asia Pacific trong nhiều năm. 

Kinh nghiệm Trọng tài  

Bên cạnh vai trò luật sư, ông Đặng Việt Anh cũng hoạt động rất tích cực trọng nhiều vụ việc trọng tài 

ở cả trong nước và quốc tế. Ông thường xuyên đại diện cho khách hàng của mình trước các phiên 

trọng tài cũng như tại nhiều tòa án. Ông đã đóng vai trò là luật sư bảo vệ cho các bên, và cũng là 

chuyên gia kỹ thuật / pháp lý trong nhiều phiên điều trần khác nhau ở trong và ngoài Việt Nam. Ông 

Đặng Việt Anh cũng đã được chỉ định là trọng tài viên hoặc chủ tịch hội đồng trọng tài tại nhiều vụ 

việc tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán và sáp nhập, hợp đồng mua 

bán hàng hóa, hợp đồng cho thuê và thế chấp, hợp đồng đóng tàu, hợp đồng bảo hiểm và tái bảo 

hiểm, hợp đồng thuê tàu và vận đơn, hợp đồng năng lượng, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh 

nghiệp, thỏa thuận hợp tác đầu tư, hợp đồng liên danh, góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp đồng 

li-xăng, hợp đồng nhượng quyền, hợp đồng logistics, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường 

biển, đường không, đường bộ, hợp đồng vận tải đa phương thức, hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới 

các hình thức BT, BOT hay BCC, hợp đồng đấu thầu và rất nhiều các dạnh tranh chấp khác.  

Quá trình đào tạo 

1999 Cử nhân Luật – Đại học luật Hà Nội 

2004 Khóa đào tạo của Bộ Tư pháp về kỹ năng hành nghề của luật sư 

2018 Các khóa đào tạo CEDR cho hòa các giải viên 

2018 Đào tạo CEDR cho các huấn luyện viên giảng dậy hòa giải 

2018 Các khóa đào tạo CIArb cho các trọng tài viên 

2021 Các khóa đào tạo SIArb cho các thành viên trọng tài cấp cao 

Quá trình công tác/Kinh nghiệm công việc 

01/2000 – 03/2001 Thực tập sinh tại Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. 

04/2001 – 12/2001 Luật sư nội bộ cho AIA. 

02/2002 – 06/2008 Luật sư cao cấp của một công ty luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

10/2004 – 10/2006 Được kết nạp vào Đoàn luật sư thành phố Hà Nội làm luật sư. 

07/2008 – 05/2009 Luật sư cấp cao của hãng luật Polverini Strnad. 

03/2010 – 04/2010 

Thành viên Nhóm Vận tải của Lực lượng Đặc nhiệm của Thủ tướng 

Chính phủ về Cải cách Hành chính (“Dự án 30”) được giao nhiệm vụ rà 

soát các thủ tục hành chính trong các hoạt động Hàng hải và Giám đốc 
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điều hành của một công ty luật chuyên về hàng hải và giải quyết tranh 

chấp. 

2010 – 2020 
Luật sư thành viên và giám đốc của Công ty luật LTNH Tư vấn Độc lập 

(Dzungsrt&Associates).  

2017 

Phối hợp với giáo sư Anselmo Reyes (thẩm phán Hong Kong đã nghỉ 

hưu) và các chuyên gia quốc tế tổ chức hội thảo đào tạo chuyên sâu về 

Công ước New York 1958 cho các thẩm phán cao cấp của Tòa án nhân 

dân tối cao Việt Nam. 

2019 – Hiện tại 
Hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải Việt Nam và theo danh sách đăng 

ký với Sở Tư pháp Hà Nội 

2019 – Hiện tại 

Là huấn luyện viên và tham gia tích cực trong nhiều lớp đào tạo về hòa 

giải được tổ chức bởi Bộ Tư pháp, Trung tâm Hòa giải Việt Nam, Liên 

đoàn Luật sư Việt Nam và nhiều Đoàn Luật sư các tỉnh. 

2020 – Hiện tại 

Giảng viên thỉnh giảng về nhiều chủ đề pháp luật như hợp đồng mua 

bán hàng hóa quốc tế theo CISG, trọng tài và hòa giải, luật hàng hải, 

hàng không, v..v tại Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp Việt Nam, Liên đoàn 

Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư tại nhiều tỉnh, thành phố, các tập 

đoàn, ngân hàng, tổ chức tín dụng. 

Tham gia giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm tại nhiều trường đại học 

luật, bao gồm Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Hồ Chí Minh và các 

trường đại học khác trên toàn quốc cũng như tại các đơn vị, tổ chức dưới 

sự phối hợp với Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam và Trung tâm hòa 

giải Việt Nam.  

7/2020 – Hiện tại Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH ANHISA. 

Thành viên tổ chức nghề nghiệp  

▪ Centre for Effective Dispute Resolution (Giảng viên theo chuẩn của CEDR) 

▪ Chambers & Partners 

▪ Chartered Institute of Arbitrators (Thành viên của CIArb) 

▪ International Bar Association 

▪ Singapore Institute of Arbitrator (Thành viên cấp cao của SIArb) 

▪ The Legal 500 Asia Pacific (Luật sư Việt Nam được giới thiệu trong top 100) 

▪ Vietnam International Arbitration Center (VIAC) 

Ấn phẩm đã xuất bản  

06/2010 Tác giả của bài báo liên quan đến “Shipping Law and Practice in 
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Vietnam” của IBA. 

2012 – 2013 
Đồng tác giả của Chương “Getting the Deal Through 2012 & 2013 

editions” được xuất bản bởi Law Business Research Ltd. 

2014 
Đồng tác giả với nhóm luật sư của Clyde & Co để xuất bản một bài báo 

về Bảo hộ của quốc gia trong lĩnh vực vận chuyển nội địa. 

2015 

Tác giả của bài báo “Poor infrastructure and lack of support which had 

caused hundreds of ships arrested in a port of Vietnam for alleged 

shortage claim” - được xuất bản trong Thông tư tháng 11 của Club P&I 

Nhật Bản. 

2019 
Chủ biên của “The Vietnam Chapter of the Recognition and  

Enforcement of judgments in Civil and Commercial Matters”. 

2020 
Tác giả của một chương trong cuốn sách “Mediator’s handbook” do Học 

viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam xuất bản. 

Vui lòng xem thông tin chi tiết của trọng tài viên tại đường dẫn: DANG VIET ANH - Anhisa 
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