
 
 

 
 

 HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 
 

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP XÂY DỰNG 

- Thời gian: 8h30 – 11h30, ngày 17 tháng 7 năm 2021 
 

- Hình thức: Hội thảo trực tuyến 
 

Thời gian Nội dung Trình bày 

08:30 – 08:35 Giới thiệu đại biểu MC 

 

08:35 – 08:40 
 

Phát biểu khai mạc 
Đại diện Cục Công tác phía Nam 

Bộ Xây dựng 

 

 

 
08:40 – 08:50 

 

 

 
Phát biểu chào mừng 

Đại diện Khoa Kỹ thuật Xây dựng 

Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ 

Chí Minh 

Đại diện Trung tâm Trọng tài Quốc 

tế Việt Nam (VIAC) 

 

Session 1: Quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng và các tranh chấp phổ biến phát sinh 

trong lĩnh vực xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 
08:50 – 09:15 

Hợp đồng xây dựng: Những điểm mới và 

một số tranh chấp tiêu biểu 

- Một số điểm mới đáng chú ý liên quan đến 

Hợp đồng xây dựng tại Nghị định 

50/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 

22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

về hợp đồng xây dựng; 

- Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi áp dụng 

quy định mới của pháp luật. 

 

 

 

 

 
Ông Nguyễn Bắc Thủy – Trưởng 

phòng Kinh tế đầu tư và Hợp  đồng 

xây dựng, Cục Kinh tế Xây dựng, 

Bộ Xây dựng, TTV Trung tâm 

Trọng tài Quốc tế Việt Nam 

(VIAC) 



Thời gian Nội dung Trình bày 

 

 

 

 

 
09:15 – 09:40 

Tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực xây 

dựng và những điểm cần lưu ý 

- Tổng hợp các tranh chấp điển hình phát 

sinh từ hợp đồng xây dựng; 

- Mối quan hệ giữa Chủ đầu tư – Nhà thầu 

– Nhà thầu phụ: Nguyên nhân phát sinh 

tranh chấp và các yếu tố doanh nghiệp cần 

lưu ý khi giao kết, thực hiện hợp đồng. 

 

 

 
 

Ông Đặng Xuân Hợp – Chủ tịch 

Hop Dang’s Chambers, TTV 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC) 

 
Session 2: Thực tiễn giải quyết và thi hành án đối với các tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng 

 

 

 

 

09:40 – 10:00 

Phương thức giải quyết khi phát sinh tranh 

chấp từ góc độ của doanh nghiệp: 

- Phương thức được doanh nghiệp lựa chọn 

khi phát sinh tranh chấp; 

- Tính hiệu quả, các thuận lợi, bất lợi mà 

doanh nghiệp phải đối mặt khi áp dụng các 

phương thức trên. 

Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám 

đốc Công ty TTAD, Hội Pháp luật 

Xây dựng Việt Nam (SCLVN) 

 

 

 

 

 
 

10:00 – 10:20 

Phương thức giải quyết tranh chấp từ góc  

độ của cơ quan giải quyết tranh chấp: 

- Thực tiễn giải quyết tranh chấp trong hợp 

đồng xây dựng - Điểm khác biệt giữa 

phương thức Tòa án và Trọng tài đối với 

tranh chấp xây dựng; 

- Nhận diện phương thức giải quyết tranh 

chấp phù hợp áp dụng với từng loại vụ việc 

trong xây dựng 

 

 

 

 

Ông Huỳnh Đăng Hiếu – Phó 

Trưởng phòng, Ban Thư ký Trung 

tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 

(VIAC) 

 

10:20 – 10:40 

Thi hành PQTT đối với các tranh chấp 

trong lĩnh vực xây dựng: 

- Các vướng mắc trong quá trình thi hành 

Bà Lê Thị Lệ Duyên – Trưởng 

Phòng Nghiệp vụ Cục Thi hành  án 

Dân sự TP. Hồ Chí Minh 



Thời gian Nội dung Trình bày 

 đối với tranh chấp xây dựng; 

- Định hướng thuận lợi hóa trong thi hành 

phán quyết trọng tài đối với tranh chấp về 

xây dựng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10:40 – 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trao đổi, giải đáp thắc mắc 

 Điều phối: 

Ông Nguyễn Nam Trung – TTV 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC), Hội Pháp luật Xây 

dựng Việt Nam (SCLVN) 

Chuyên gia: 

- Ông Nguyễn Bắc Thủy – TTV 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC); 

- Ông Đặng Xuân Hợp – TTV 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC); 

- Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng 

giám đốc Công ty TTAD, Hội 

Pháp luật Xây dựng Việt Nam 

(SCLVN); 

- Ông Huỳnh Đăng Hiếu – Phó 

Trưởng phòng, Ban Thư ký Trung 

tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 

(VIAC); 

- Bà Lê Thị Lệ Duyên – Trưởng 

Phòng Nghiệp vụ Cục Thi hành  án 

Dân sự TP. Hồ Chí Minh. 

 


