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THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN 

 

LẠI THỊ VÂN ANH 

 

 Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp 

 Hà Nội 

 anhltv@moj.gov.vn, laivananhmoj@gmail.com  

 Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Lĩnh vực chuyên môn 

Đầu tư, Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế,  

Giải quyết tranh chấp thay thế, Hòa giải, Trọng tài 

Thông tin chung  

Trong hơn 20 năm công tác tại Bộ Tư pháp, trong công tác xây dựng pháp luật, Bà Vân Anh đã trực 

tiếp tham gia soạn thảo, thẩm định nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, thương 

mại; điển hình là Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Đấu 

thầu…  

Về hội nhập quốc tế, Bà Vân Anh có nhiều kinh nghiệm trong tham gia đàm phán các điều ước quốc 

tế về đầu tư, kinh tế, thương mại; điển hình là Hiệp định Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU; Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – 

EU; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – UK… 

Đồng thời, Bà Vân Anh đã tham gia, chủ trì thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu, đánh giá tính 

tương thích của hệ thống pháp luật Việt Nam với các cam kết quốc tế của Việt Nam; điển hình là với 

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ; các Hiệp định của WTO; Hiệp định Đối tác toàn diện 

tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU; Hiệp định 

Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU. 

Về đầu tư nước ngoài, Bà Vân Anh có nhiều kinh nghiệm trong tham gia vào quá trình hình thành 

các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; xử lý vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư nước 

ngoài; tham gia đàm phán các hợp đồng đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài (Hợp đồng BOT điện; 

bảo lãnh chính phủ, cấp ý kiến pháp lý cho các dự án đầu tư BOT…). 

Về giải quyết tranh chấp, Bà Vân Anh hiện phụ trách mảng công việc liên quan đến giải quyết tranh 

chấp đầu tư quốc tế giữa Nhà nước, Chính phủ, cơ quan nhà nước với nhà đầu tư nước ngoài và đã 

trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ kiện phức tạp. 

Ngoaì ra, Bà Vân Anh hiện đang được giao đại diện cho Việt Nam trong Nhóm Công tác 2 về giải 

quyết tranh chấp và Nhóm Công tác 3 về Cải tổ cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong 

khuôn khổ Ủy ban Pháp luật Thương mại quốc tế của Liên Hợp quốc. 
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Quá trình đào tạo 

9/2012 - 9/2013 Thạc Sỹ Luật Kinh doanh quốc tế, Đại học tổng hợp Kyushu, Nhật Bản 

9/1994 - 4/1999 Cử nhân Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội 

12/1995 - 8/1998 Cử nhân Anh văn, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 

11/2001 - 6/2002 
Chứng chỉ Tiếng Anh thông thạo, Đại học Victorria – Wellington, New 

Zealand 

Quá trình công tác 

15/12/1999 - 05/08/2003 Chuyên viên Vụ Pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp 

05/08/2003 - 31/10/2009 Chuyên viên, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp 

01/11/2009 - 09/02/2012 Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế khu vực Châu Âu và Châu Mỹ, Vụ 

Hợp tác quốc tế 

10/02/2012 - 19/07/2015 Phó trưởng phòng Tư pháp và so sánh pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, 

Bộ Tư pháp 

20/07/2015 - 30/9/2019 Trưởng phòng Pháp luật đầu tư, vay nước ngoài và bảo lãnh Chính phủ, 

Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp 

01/10/2019 - 06/2021 Trường phòng Pháp luật đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp 

quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp 

07/2021 - nay Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp 

Ấn phẩm đã xuất bản  

Tháng 4/2001 

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ: Một số vấn đề về hoàn thiện 

hệ thống pháp luật Việt Nam (Đồng tác giả), Tạp chí nghiên cứu lập 

pháp, Số 3 – tháng 4/2001 – Văn phòng Quốc hội 

2017 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam để thực hiện các Hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới, Số chuyên đề về Hội nhấp quốc tế trong 

lĩnh vực pháp luật – Nhà xuất bản Tư pháp, 2017 

2017 

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật đầu tư quốc tế và những điểm mới 

trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Số chuyên đề về 

Hội nhấp quốc tế trong lĩnh vực pháp luật – Nhà xuất bản Tư pháp, 2017 

2020 
Hướng dẫn Quy tắc trọng tài PCA (bản tiếng Việt)  

(Trưởng Nhóm dịch giả)  

 


