
 

 

 

*Chương trình đào tạo: 

Thời gian Nội dung 

08h00 – 08h30 Học viên truy cập phòng học trực tuyến 

Chuyên đề 01: Hợp đồng và quản trị rủi ro trong quá trình  

đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng 

08h35 – 10h30 

Giảng viên dự kiến: 

Ls. Dương Quốc Thành – Luật sư thành viên Công ty Luật DIMAC, 

Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm 

Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

Nội dung dự kiến: 

• Pháp luật hợp đồng và quy trình quản lý hợp đồng thương mại; 

• Các rủi ro, khó khăn trong quá trình chuẩn bị, đàm phán và ký 

kết hợp đồng thương mại; 

• Vi phạm hợp đồng và các chế tài xử lý vi phạm hợp đồng. 

Chuyên đề 02: Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng 

10h00 – 11h30 

Khái quát về các phương thức giải quyết tranh chấp  

Giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải thương mại 

Giảng viên dự kiến: 

Ls. Dương Quốc Thành – Luật sư thành viên Công ty Luật DIMAC, 

Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm 

Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

Nội dung dự kiến: 

• Giới thiệu các phương thức giải quyết tranh chấp (Thương lượng, 

Hòa giải, Tòa án, Trọng tài) 

• Giới thiệu về phương thức hòa giải thương mại: 

o Khuôn khổ pháp luật Việt Nam và quốc tế về Hòa giải thương 

mại; 

o Những vấn đề ban đầu trước khi tham gia hòa giải; 

o Soạn thảo một thỏa thuận hòa giải có hiệu lực; 
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o Định hình thủ tục hoà giải và quy trình hòa giải; 

o Văn bản về kết quả hòa giải thành. 

11h30 Nghỉ trưa 

Chuyên đề 02: Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng (tiếp) 

14h00 - 17h00 

Giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại 

Giảng viên dự kiến: 

PGS. TS Hồ Thúy Ngọc – Trưởng Khoa Đào tạo quốc tế, Trường Đại 

học Ngoại thương, Trọng tài viên VIAC 

Nội dung dự kiến: 

• Giới thiệu về phương thức trọng tài thương mại: 

o Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc và điều kiện để giải quyết 

tranh chấp bằng trọng tài; 

o Khuôn khổ pháp lý về trọng tài thương mại; 

o Điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

o Các bước điển hình của một vụ kiện trọng tài; 

o Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài; 

o Phán quyết trọng tài, công nhận và thi hành phán quyết trọng 

tài. 

• Một số tình huống tranh chấp thực tiễn và lưu ý khi sử dụng 

phương thức trọng tài thương mại. 

17h00 Kết thúc khóa học và gửi chứng nhận trực tuyến 

 


