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NỘI DUNG TRÌNH BÀY
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• Giới thiệu Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg

2
• Các cơ quan tham gia phối hợp

3
• Quy trình phối hợp

4
• Vai trò của luật sư và lựa chọn luật sư



1. GIỚI THIỆU QUYẾT ĐỊNH 04

�“Quy chế phối hợp trong giải quyết
tranh chấp đầu tư quốc tế” ban hành kèm 
theo Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg về do Thủ tướng
Chính phủ ban hành ngày 14/01/2014, có hiệu lực từ
ngày 03/03/2014.
�Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 

quan nhà nước tham gia vào việc giải quyết tranh 
chấp

�Quy định thủ tục, trình tự, các bước tiến hành trong 
việc phối hợp và tham gia giải quyết tranh chấp giữa 
nhà nước, cơ quan nhà nước và nhà đầu tư nước 
ngoài tại cơ quan tài phán quốc tế



2. CƠ QUAN THAM GIA

Cơ quan chủ trì

Cơ quan đại diện pháp lý cho Nhà nước: Bộ Tư pháp

Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp: gồm cơ quan nhà 
nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc giải quyết tranh chấp 
đầu tư quốc tế và được Cơ quan chủ trì mời hoặc yêu cầu tham 
gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế cụ thể.



Cơ quan chủ trì

B

E

C

D

A
Cơ quan bị

kiện

Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính

Cơ quan khác theo 
quyết định của 

Thủ tướng 

Cơ quan đàm 
phán/đại diện ký 

IIAs

CƠ QUAN CHỦ TRÌ
Trường hợp: cơ sở khởi kiện là hiệp
định bảo hộ đầu tư quy định giải
quyết tranh chấp đầu tư tại trọng tài,
cơ quan tài phán nước ngoài

Vụ kiện liên
quan đến các
khoản vay,
nợ của Chính
phủ hoặc
được Chính
phủ bảo lãnh,
trái phiếu…



3. QUY TRÌNH PHỐI HỢP

Quy trình phối hợp 
giải quyết tranh 

chấp quốc tế

Giai đoạn 1: tiền 
tranh chấp

(khiếu nại, tham 
vấn, thương lượng)

Giai đoạn 2: giải 
quyết tranh chấp

(tham gia giải quyết 
tranh chấp tại cơ 

quan tài phán quốc 
tế)

Giai đoạn 3: thực 
thi phán quyết 
của cơ quan tài 

phán



3. QUY TRÌNH PHỐI HỢP
GIAI ĐOẠN TIỀN TRANH CHẤP

� Căn cứ: Điều 9, 10 Quyết định 04/2014/QĐ-TTg. Cơ 
quan chủ trì là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại của Nhà đầu tư nước ngoài

� Phương thức phối hợp: 
� Cơ quan chủ trì giải quyết khiếu nại của nhà đầu tư theo pháp 

luật

� Các cơ quan phối hợp phải hợp tác chặt chẽ với Cơ quan chủ 
trì (gồm cả việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan)

� Cơ quan đại diện pháp lý (Bộ Tư pháp) theo dõi tiến trình 
giải quyết, tư vấn cho các cơ quan chủ trì về phương án tham 
vấn, thương lượng trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt.



3. QUY TRÌNH PHỐI HỢP
GIAI ĐOẠN TIỀN TRANH CHẤP

� Bước 1: Nhận và trả lời thông báo trọng tài:Nguyên đơn thông báo ý định/Đơn khởi kiện ra Trọng tài, quy trình tố tụng 
bắt đầu tại thời điểm Cơ quan chủ trì nhận được thông báo khởi kiện

Cơ quan nhận được thông báo 
không phải là cơ quan chủ trì

Cơ quan chủ trì nhận được 
thông báo khởi kiện

Gửi thông báo đến 
cơ quan chủ trì

Gửi thông báo khởi kiện 
đến cơ quan cấp trên trực 

tiếp và Bộ Tư pháp
(trong vòng 5 ngày)

Gửi thông báo 
đến cơ quan chủ 

trì

Gửi thông báo đến Văn 
phòng chính phủ để 

quyết định cơ quan chủ 
trì (trong vòng 5 ngày 
kể từ ngày nhận đơn)

Gửi thông báo + văn bản liên 
quan đến Cơ quan đại diện 

pháp lý cho Chính phủ và các 
cơ quan, cá nhân liên quan 

(trong vòng 07 ngày)

Thành lập tổ công tác liên 
ngành, lựa chọn Luật sư làm 

đại diện pháp lý

Xây dựng chiến lược



3. QUY TRÌNH PHỐI HỢP
GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

� Bước 2 Thành lập Hội đồng trọng tài
Cơ quan chủ trì phối hợp với Tổ công tác liên ngành và Luật sư xây dựng Chiến lược 
giải quyết vụ việc – bảo quản Chiến lược theo chế độ Mật (trong 35 ngày làm việc kể 

từ ngày nhân được thông báo ý định khởi kiện)

Có thỏa thuận 
trước về trọng 

tài

Không có thỏa 
thuận trước về 

trọng tài

Cơ quan chủ trì nghiên cứu lựa chọn Trọng tài trong thời gian quy định, trường hợp Cơ 
quan chủ trì không lựa chọn, việc lựa chọn trọng tài theo quy chế của tổ chức Trọng tài 

có thẩm quyền

Thành lập Hội 
đồng Trọng tài 
theo điều khoản 
thỏa thuận trước

Cơ quan chủ trì phối 
hợp với Tổ công tác liên 

ngành, cơ quan liên 
quan xây dựng KẾ 

HOẠCH GIẢI QUYẾT 
VỤ VIỆC (trong vòng 

30 ngày kể từ ngày 
Chiến lược giải quyết 
tranh chấp được phê 

duyệt)

Các bên thỏa thuận lựa chọn 
Trọng tài

Các bên 
đồng ý, 

Hội đồng 
Trọng tài 
được 

thành lập

Các bên 
không đồng 
ý, lựa chọn 

theo quy chế 
của tổ chức 
trọng tài đó



3. QUY TRÌNH PHỐI HỢP
GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

� Các bước tiếp theo

Cơ quan chủ trì phối hợp với Bộ Tư 
pháp, Tổ công tác liên ngành, cơ 

quan, tổ chức cá nhân liên quan và 
Luật sư (nếu có) thực hiện các bước

Bước 3: Thực hiện các hoạt động phối hợp trong thời gian Hội 
đồng trọng tài ban hành điều khoản bổ nhiệm trọng tại (ToA)

Bước 4: cùng Hội đồng trọng tài và nguyên đơn thống nhất về 
trình tự thủ tục tố tụng

Bước 5: Xem xét vấn đề thẩm quyền xét xử của Hội đồng trọng 
tài

Bước 6: Nộp Bản Tự bảo vệ (SoD) và các tài liệu có liên quan cho 
Hội đồng trọng tài

Bước 7: Phối hợp trong thời gian Hội đồng trọng tài xét xử 
(hearing)



3. QUY TRÌNH PHỐI HỢP
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN PHÁN QUYẾT

Các cơ quan tham 
gia ISDS phối hợp 
với nhau thực hiện 
các công việc sau 
khi có phán quyết 

trọng tài

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
phán quyết trọng tài

Thi hành thỏa
thuận hòa giải
(nếu có)

Công nhận và thi hành
phán quyết trọng tài tại
Việt Nam hoặc nước
ngoài



Khó khăn về phía nhà nước:
� Khó khăn khi thu thập tài liệu để xây dựng hồ sơ vụ

kiện do công chức tham gia hoặc trực tiếp xử lý vụ việc
trước đó đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; những
người tiền nhiệm chỉ nắm được vụ việc qua hồ sơ

� Các cơ quan, ban ngành liên quan còn lúng túng khi
phối hợp để tham gia giải quyết vụ việc

� Đây là vấn đề rất mới => chưa có đầy đủ các văn bản,
quy định pháp luật liên quan => các cơ quan liên quan
chưa nắm được nội dung, vai trò cụ thể của mình khi
tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

� Rào cản về mặt ngôn ngữ.

MỘT SỐ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI



4. VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ 
KHI THAM GIA ISDS

� Đại điện Nhà nước bảo vệ quyền lợi trong tranh chấp đầu tư quốc tế
� Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục: lựa chọn trọng tài, xử lý các vấn đề thủ

tục như lựa chọn ngôn ngữ trọng tài, nơi xét xử trọng tài, chuẩn bị
các văn bản trả lời nguyên đơn và hội đồng trọng tài, phản đối thẩm
quyền và quy trình tố tụng

� Tư vấn xây dựng chiến lược và kế hoạch giải quyết vụ việc tranh
chấp đầu tư quốc tế

� Tham gia xây dựng bản tự bảo vệ và các tài liệu nộp trọng tài quốc tế
hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền theo trình tự tố tụng
giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế

� Tham gia chuẩn bị nội dung sử dụng tại phiên xét xử, quyết định
thành phần tham gia phiên xét xử, lựa chọn và chuẩn bị nhân chứng,
nhân chứng chuyên gia tham gia phiên xét xử

� Tranh tụng trực tiếp tại phiên xét xử
� Tham gia xây dựng phương án hòa giải, thương lượng (nếu phù hợp)
� Tham gia đàm phán, thương lượng, hòa giải với nhà đầu nước ngoài

theo phương án đã trình
� Tư vấn và đại diện trong quá trình thực thi phán quyết



LỰA CHỌN LUẬT SƯ 
ĐẠI DIỆN CHO NHÀ NƯỚC THAM GIA ISDS

� Quy trình lựa chọn luật sư theo Quyết định 04/2014/QĐ-TTg
(Điều 25)
�Cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan xây 

dựng các tiêu chí, điều khoản giao việc, phương pháp đánh giá 
(năng lực/tài chính), dự kiến danh sách (không ít hơn 03) tổ chức 
hành nghề luật sư dự kiến được thuê trên cơ sở có tham khảo ý 
kiến của cơ quan liên quan;

�Cơ quan chủ trì lựa chọn, tổ chức đàm phán hợp đồng dịch vụ 
pháp lý với tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn phù hợp với 
các quy định pháp luật.

�Cơ quan chủ trì báo cáo cơ quan cấp trên và thông báo cho Bộ Tư 
pháp về kết quả đàm phán hợp đồng dịch vụ pháp lý trước khi ký.

�Thủ trưởng Cơ quan chủ trì ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với tổ 
chức hành nghề luật sư 

�Cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan kiểm 
soát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với tổ chức 
luật sư và vấn đề thanh toán

�Cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan phối hợp làm việc với 
luật sư được lựa chọn



LỰA CHỌN LUẬT SƯ 
ĐẠI DIỆN CHO NHÀ NƯỚC THAM GIA ISDS

� Tiêu chí lựa chọn luật sư
�Luật sư chuyên sâu về ISDS

�Có nhiều kinh nghiệm về ISDS và thành tích tốt (tham khảo
các tài liệu khách quan;

�Không có mẫu thuẫn về lợi ích, cam kết không đại diện cho
bên khởi kiện Chính phủ trong hiện tại và tương lai

�Có sự tham gia phối kết hợp giữa luật sư quốc tế và luật sư
Việt Nam

�Có mức phí hợp lý

� Vai trò của luật sư Việt nam
�Am hiểu pháp luật Việt Nam liên quan đầu tư nước ngoài và

pháp luật quốc tế
�Có kinh nghiệm và hiểu biết về thực tiễn đầu tư nước ngoài

tại Việt Nam và đặc thù hoạt động của cơ quan nhà nước

�Có trách nhiệm cao với lợi ích của Nhà nước Việt Nam

�Có kỹ năng và khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh) tốt



Ls: Đinh Ánh Tuyết - VPLS IDVN
Trọng tài viên - VIAC
Email: idvn.dat@gmailcom.



XIN CẢM ƠN

Liên hệ :

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)


