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Thực trạng

 Số lượng tranh chấp gia tăng theo tăng trưởng thương mại: 
Năm 2013 có 14.767 vụ giải quyết tại Tòa án Kinh tế

 Năm 2013, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam giải quyết 99 
vụ trong đó 51% là tranh chấp có yếu tố nước ngoài

 Con số thực tế cao hơn nhiều lần: Tại Vương quốc Anh đang 
có khoảng 15 vụ tranh chấp của doanh nghiệp Việt Nam chưa 
được xử lý

 Rất nhiều vụ tranh chấp rơi vào tình trạng bế tắc do điều khoản 
hợp đồng lựa chọn pháp luật xử lý; Đối tác rút khỏi Việt nam 
hay tuyên bố phá sản; Chi phí luật sư quá cao; Hệ thống pháp 
luật phức tạp



Các loại tranh chấp phổ biến

 Tranh chấp đầu tư quốc tế: Cơ quan nhà nước với nhà đầu tư 
nước ngoài (vụ South Fork và tỉnh Bình Thuận)

 Các vụ kiện chống bán phá giá
 Việt nam kiện các công ty của Mỹ trong vụ chất độc da 

cam/dioxin
 Các tranh chấp của doanh nghiệp nhưng yêu cầu sự can thiệp 

từ cơ quan nhà nước (vụ AYAD Kuwait, vụ Recofi)
 Các tranh chấp doanh nghiệp Việt nam với các nhà đầu tư, tài 

trợ quốc tế, tổ chức quốc tế
 Các tranh chấp thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam với 

doanh nghiệp nước ngoài



Những thử thách đối với doanh nghiệp

 Hệ thống luật pháp phức tạp, không có 
chuyên gia chuyên ngành

 Rào cản ngôn ngữ
 Chi phí luật sư quá cao
 Hợp đồng ký kết không chặt chẽ
 Không đủ thông tin về đối tác
 Không có sự phối hợp giúp đỡ của các cơ 

quan nhà nước



Giải pháp của VPBA trong xử lý tranh 
chấp

Tại sao chọn dịch vụ tư vấn của VPBA
 Mục tiêu hoạt động phi lợi nhuận
 Mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế hàng đầu với chi 

phí phù hợp khả năng doanh nghiệp
 Các hãng luật đối tác cam kết mức phí ưu đãi ít nhất thấp hơn 

25%
 Am hiểu hệ thống pháp luật Việt nam và quốc tế
 Đồng thời sử dụng tiếng Việt và ngoại ngữ trong quá trình xử lý 

hồ sơ, đàm phán và tranh tụng
 Có nhiều gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
 Có sự kết nối hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc 

tế về chuyên môn cũng như kinh phí



Giải pháp của VPBA (cont.)

VPBA có thể làm được gì để hạn chế rủi ro cho doanh 
nghiệp trong thương mại quốc tế?

 Thực hiện các tư vấn cụ thể theo yêu cầu doanh nghiệp
 Tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện 

hợp đồng
 Rà soát hợp đồng trước khi ký kết
 Nghiên cứu chuyên sâu thị trường bao gồm cả hệ thống luật pháp 

nước sở tại, các cam kết quốc tế mà Việt nam ký kết
 Đại diện thương mại tại nước sở tại để đảm bảo thực thi hợp đồng và 

phát triển thị trường
 Xây dựng mạng lưới chuyên gia



Giải pháp của VPBA (cont.)

Các gói dịch vụ của VPBA trong xử lý tranh 
chấp

1. Đánh giá sơ bộ vụ việc qua tư vấn trực tuyến: Tiết kiệm 
thời gian, chi phí; Đưa ra tư vấn tổng thể ban đầu cho doanh 
nghiệp

2. Xử lý tranh chấp theo phương pháp ngoài Tòa án: Đàm 
phán – Hòa giải; Trọng tài

3. Xử lý tranh chấp tại Tòa án
4. Theo dõi, tham gia các biện pháp đảm bảo thi hành án 

hay những thỏa thuận đạt được



Các khuyến nghị đối với doanh nghiệp

 Có Bộ phận pháp chế trong doanh nghiệp
 Có sự tham gia của chuyên gia tư vấn pháp lý từ khi đàm phán, ký kết 

hợp đồng: Có thể chỉ thuê chuyên gia rà soát hợp đồng trước khi ký 
kết để tiết kiệm chi phí

 Đặc biệt chú ý những điều khoản quan trọng của Hợp đồng: Hệ thống 
luật áp dụng và cơ quan xử lý khi có tranh chấp; Biện pháp đảm bảo 
hợp đồng; Điều kiện thay đổi/hủy hợp đồng; Quyền sở hữu trí tuệ; Tư 
cách người ký kết hợp đồng; Các cam kết quốc tế bao gồm cả Hiệp 
định thương mại song phương và Hiệp định đầu tư

 Yêu cầu chuyên gia pháp lý ngay khi tranh chấp xảy ra: Xử lý nhanh 
vụ việc, tránh để tình trạng khi khởi kiện thì đối tác đã rơi vào tình 
trạng phá sản

 Liên hệ các cơ quan nhà nước, cơ quan đại diện ngoại giao tại nước 
ngoài yêu cầu hỗ trợ về chuyên môn và kinh phí khi có tranh chấp xảy 
ra



Các khuyến nghị với cơ quan quản lý 
nhà nước

 Khuyến cáo doanh nghiệp phát triển bộ phận pháp chế hay sử 
dụng tư vấn pháp lý khi ký kết hợp đồng

 Tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo về luật pháp quốc tế, 
đàm phán ký kết hợp đồng và xử lý tranh chấp/khủng hoảng

 Xây dựng mạng lưới điều phối viên/cộng tác viên, chuyên gia 
trong nước và quốc tế để tư vấn cho doanh nghiệp và cơ quan 
nhà. Kinh nghiệm Vương quốc Anh với hệ thống “Country 
Experts – Chuyên gia quốc gia”

 Có cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp: Bộ Công thương với 
mạng lưới Thương vụ tại các nước và Bộ Tư pháp
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