Kính thưa quý khách hàng!

35/1 Vũ Huy Tân, Phường 3, quận
Bình Thạnh, Tp.HCM

Hp: 0908.22.50.66
luatsuquangvu@gmail.com
Website: VNPAC.COM

Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Việt Nam Thịnh Vượng
(VNPAC) xin gởi tới quý khách hàng, đối tác lời chào trân trọng, hợp
tác, lời chúc may mắn và thành công nhất.
VNPAC được thành lập theo Quyết định số: 2595/QĐ-BTP,
ngày 19/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp về việc cấp Giấy
phép thành lập Trung tâm trọng tài tại Việt Nam (Theo giấy phép
thành lập Trung tâm Trọng tài số: 21/BTP/GP, ngày 19/10/2018)
VNPAC chúng tôi được ra đời để giải quyết các vụ tranh chấp
thương mại trên phạm vi cả nước tại VNPAC.
Hiện VNPAC có đội ngũ Trọng tài viên và nhân viên giàu
kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâu năm
trong lĩnh vực pháp luật, nhiệt huyết và tận tình để đảm bảo thực
hiện các công việc một cách nhanh gọn, chính xác và đem lại sự
công bằng tối đa cho các đương sự cũng như mang lại sự hài lòng
cho khách hàng.
Với phương châm “Uy tín – Nhanh chóng - Đúng pháp
luật”, VNPAC tin tưởng sẽ trở thành đối tác, khách hàng đáng tin
cậy của Quý khách. Chúng tôi rất hân hạnh được đón nhận cơ hội
phục vụ Quý khách hàng và đối tác; Đồng thời cam kết sẽ đem
đến một chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất với chi phí hợp lý.
Chúng tôi trân trọng gởi đến quý khách hàng, đối tác hồ sơ
năng lực của VNPAC và lời mời hợp tác.
Kính chúc quý khách hàng, đối tác sức khỏe, phát triển và
thịnh vượng.
Trân trọng!
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TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?
Trọng tài Thương mại là một phương thức giải quyết các tranh chấp thương mại do
các bên tự thoả thuận không qua Tòa án và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng
tài Thương mại năm 2010.

TẠI SAO NÊN CHỌN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI LÀ NƠI
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI THAY VÌ TÒA ÁN?
BỞI VÌ:
1. Trọng tài tôn trọng ý chí thỏa thuận của 02 bên tranh chấp:
Theo qui định tại điều 38 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 thì trọng tài phải tôn
trọng thỏa thuận của các bên về địa điểm giải quyết tranh chấp, địa điểm tiến hành phiên
họp. Đồng thời Trọng tài cũng phải tôn trọng thỏa thuận của các bên về thời hạn tố tụng
trừ trường hợp quy tắc của trung tâm trọng tài có quy định. Trung tâm Trọng Tài và Trọng
tài viên do các bên tranh chấp lựa chọn và trọng tài viên được lựa chọn sẽ bầu Chủ tịch
HĐTT. Do vậy các bên có cơ hội lựa chọn những trọng tài viên là chuyên gia có trình độ
chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dạn trong các lĩnh vực đặc thù như Ngân hàng, Xây
dựng, Hàng hải, Thanh toán quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Bảo hiểm, Đầu tư v.v… Trong khi
tại tòa án, Thẩm phán do Tòa chỉ định và thường không phải là chuyên gia trong các lĩnh
vực có tính chuyên môn cao và đặc thù.
Ngoài ra, nếu tranh chấp có yếu tố quốc tế, thì các bên có quyền thoả thuận chọn tổ
chức trọng tài, địa điểm, tiếng dùng trong xét xử và luật áp dụng. Trong khi toà án Việt
Nam chỉ có thể xét xử theo tiếng Việt và Luật Việt Nam.
2. Thủ tục nhanh chóng, linh hoạt:
Phán quyết của trọng tài là quyết định chung thẩm, trọng tài chỉ xét xử một lần
và đưa ra quyết định có hiệu lực ngay. Đây là đặc điểm dùng để phân biệt giữa phương
thức Trọng tài Thương mại và Tòa án.
Trong phương thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa án, quyết định cuối cùng của Hội
đồng xét xử còn có thể bị kháng cáo, kháng nghị lên Tòa án cấp trên. Tòa án có nhiều cấp
xét xử, từ sơ thẩm đến phúc thẩm, trong một số trường hợp còn có thể được xem xét lại
theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Việc xét xử qua nhiều cấp như vậy trong phương
thức Tòa án cũng tạo nên một hạn chế nhất định cho các nhà kinh doanh, đó là đôi khi có
thể dẫn đến kéo dài thời gian xét xử, thời gian thi hành án, đây có thể là điều mà các nhà
kinh doanh không mong muốn.
Quy trình của tố tụng Trọng Tài cũng linh hoạt cho thời gian và lịch làm việc
của các bên và năng động hơn so với Toà án, do trọng tài chỉ chịu sự điều chỉnh bởi Quy
Định của từng Trung Tâm Trọng Tài và Luật Trọng Tài Thương Mại.
Trong thủ tục trọng tài, tính mềm dẻo, linh hoạt thể hiện rất rõ ở mỗi giai đoạn, thể
hiện tính thuận tiện, dễ dàng tiến hành theo ý chí của các bên tranh chấp.
3. Bảo mật thông tin
Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Trọng tài Thương mại thì giải quyết tranh
chấp bằng Trọng tài Thương mại được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên
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có thỏa thuận khác. Khác với nguyên tắc tố tụng của Tòa án là xét xử công khai được
qui định tại Khoản 2 Điều 15 Bộ Luật tố tụng Dân sự năm 2015.
Như vậy, tất cả bí mật thông tin của các bên được giữ kín trong cả quá trình giải
quyết, ngay cả khi có phán quyết cuối cùng cũng không được công khai, nếu như không
có yêu cầu của các bên. Đây được xem là một ưu điểm lớn của phương thức giải quyết
Trọng tài Thương mại, góp phần đáp ứng những mong muốn của các nhà kinh doanh khi
muốn giữ bí mật thông tin hoặc uy tín của doanh nghiệp mình.
4. Cơ quan trọng tài trung lập, chuyên môn trọng tài viên cao
Tòa án là cơ quan xét xử của Nhà nước, là cơ quan tư pháp trong hệ thống bộ máy
nhà nước ta, Tòa án nhân danh quyền lực Nhà nước để xét xử, xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật. Tòa án hoạt động vì mục đích duy trì, ổn định trật tự xã hội, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của công dân theo Hiến pháp.
Bên cạnh đó, Trọng tài Thương mại lại là cơ quan mang tính chất phi chính phủ,
không nằm trong bộ máy nhà nước và hoạt động phi lợi nhuận. Các trung tâm trọng tài
không phải là một cơ quan xét xử của Nhà nước, mà là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp.
Luật trọng tài thương mại vẫn giữ lại hầu hết các qui định về Trọng tài viên. Theo
đó, chúng ta có thể hiểu rằng “Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được
Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo Luật Trọng tài
Thương mại năm 2010”. Để trở thành Trọng tài viên thì mỗi cá nhân phải đáp ứng được
các tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ mà Luật Trọng tài Thương mại qui định.
5. Phán quyết của trọng tài được công nhận, thi hành phán quyết trọng tài:
Phán quyết của trọng tài Thương mại là chung thẩm và có hiệu lực thi hành ngay,
được qui định tại khoản 5 Điều 61 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010. Vì vậy, vụ việc
đã được trọng tài giải quyết thì không bị xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm của Tòa án.
Thủ tục thi hành phán quyết Trọng tài được thực hiện theo qui định pháp luật
về thi hành án dân sự. Trong đó, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu
cầu của bên được thi hành án, cơ quan thi hành án Dân sự phải ra quyết định thi hành án
và phân công chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định đó. Sau khi nhận được thông
báo về quyết định thi hành án, người phải thi hành án có 15 ngày để tự nguyện thi hành
án, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo qui định của pháp luật về thi hành án dân sự.
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VNPAC)
ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU
“Một tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hoặc có liên quan đến hợp đồng sẽ
giải quyết bằng Trọng tài tại Trung tâm trọng tài thương mại Việt Nam Thịnh
Vượng (VNPAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU ÁP DỤNG CHO
THỦ TỤC RÚT GỌN
“Một tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hoặc có liên quan đến hợp đồng
sẽ được giải quyết bằng Trọng tài tại Trung tâm trọng tài thương mại Việt Nam
Thịnh Vượng (VNPAC) theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 37 của Quy tắc
tố tụng trọng tài của VNPAC.”




Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận Trọng tài về:
Số lượng Trọng tài viên (một hoặc ba)
Địa điểm Trọng tài là (thành phố, quốc gia)
Luật áp dụng giải quyết tranh chấp
Ngôn ngữ Trọng tài giải quyết tranh chấp
Ghi chú:

Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài chỉ áp dụng đối
với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất một bên là doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
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VNPAC - SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
THƯƠNG MẠI
Phần I: Cơ cấu Hội Đồng Trọng Tài (HĐTT)

Không
có thỏa
thuận
của hai

HĐTT gồm 3
trọng tài viên
Vụ tranh chấp
sẽ được giải
quyết bằng
HĐTT gồm 1
Trọng tài viên
duy nhất

Có thỏa
thuận của
hai bên

HÌNH THỨC THAM GIA QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG TẠI VNPAC
Các bên có thể tham
gia trực tiếp

Các bên được tự
do thỏa thuận

Hoặc ủy quyền cho người đại
diện tham gia

Địa điểm trọng tài
Ngôn ngữ tố tụng trọng tài
Luật áp dụng cho vụ tranh chấp
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VNPAC - SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
THƯƠNG MẠI
Phần II. Các bước tố tụng
VỀ PHÍA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỊNH
VƯỢNG (VNPAC)

Kiểm tra thẩm quyền

Thụ lý đơn kiện

Gửi thông báo cho bị
đơn

Thu phí trọng tài

Chỉ định Trọng tài
viên
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VNPAC - SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
THƯƠNG MẠI

Phần III. Các bước tố tụng
VỀ PHÍA NGUYÊN ĐƠN
Chỉ định
Trọng tài
Nguyên đơn nộp
đơn kiện
Nộp phí
Trọng tài

Đơn kiện bao gồm:
Ngày, tháng,
tên và địa chỉ của các
bên.
Tóm tắt nội
dụng vụ tranh chấp
Căn cứ pháp
lý để khởi kiện
Trị giá của vụ
tranh chấp và các yêu
cầu khác của nguyên
đơn
Tên Trọng tài
viên mà nguyên đơn
chọn

Đơn kiện và các tài
liệu kèm theo phải
được lập:
Thành 5 bản với
Hội đồng trọng
tài 3 thành viên
Thành 3 bản với
Hội đồng trọng
tài 1 thành viên.

 Khi nộp đơn
kiện, nguyên đơn
phải đồng thời nộp
phí trọng tài
 Nguyên đơn
có thể sửa đổi, bổ
sung hoặc rút đơn
kiện trước khi Hội
đồng trọng tài ra
quyết định trọng tài.
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VNPAC - SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
THƯƠNG MẠI

Phần IV. Các bước tố tụng
VỀ PHÍA BỊ ĐƠN

Nộp bản tự bảo vệ

Bản tự bảo vệ gồm:
Ngày tháng; tên và địa chỉ của bị đơn;
Căn cứ pháp lý để tự bảo vệ;
Kiến nghị cụ thể của bị đơn;
Tên trọng tài viên mà bị đơn chọn

Bị đơn có thể nộp đơn
kiện lại hoặc đưa ra phản đối
về vấn đề thẩm quyền.
Bị đơn không nộp
bản tự bảo vệ VNPAC vẫn
tiếp tục thực hiện quá trình
tố tụng trọng tài.

Trong trường hợp có
đơn kiện lại, bị đơn có thể sửa
đổi, bổ sung hoặc rút đơn kiện
lại trước khi Hội đồng trọng
tài ra quyết định trọng tài.
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VNPAC - SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
THƯƠNG MẠI
Phần V. Các bước tố tụng
VỀ PHÍA HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trọng tài viên của
nguyên đơn và
Trọng tài viên của bị
đơn

Bầu

Thành viên

Chủ tịch Hội
đồng trọng tài

Chỉ
định

Chủ tịch
VNPAC

Thành viên

HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trên cơ sở thỏa thuận
trọng tài;
Quy tắc tố tụng của
VNPAC;
Yêu cầu của các bên

Quyết định cách thức
tiến hành tố tụng.

Nghiên cứu hồ sơ
Xác minh sự việc
Gặp các bên, nghe
ý kiến
Yêu cầu bổ sung
chứng cứ

Xem xét nội dung
tranh chấp.
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VNPAC - SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
THƯƠNG MẠI
Phần VI. Các bước tố tụng
VỀ PHÍA HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hội đồng trọng tài
triệu tập các bên giải
quyết vụ tranh chấp

Thời gian mở
phiên họp giải
vụ tranh
chấp do Chủ tịch
Hội đồng trọng
tài quyết định.

Nếu các bên
không tham dự
họp giải quyết
vụ tranh chấp
mà không có lý
do chính đáng,
phiên họp vẫn
tiếp tục được
tiến hành và
công bố quyết
định trọng tài.

Nếu có sự thỏa
thuận của 2 bên
thì thực hiện
theo sự thỏa
thuận.

Quyết định trọng tài được công bố sẽ có giá trị chung thẩm và ràng
buộc đối với các bên.
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
(VNPAC)

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI VÀ BIỂU PHÍ HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo quyết định số: 07/2017/QĐ-TTTMTT ngày 29/09/2017)
I. Cơ sở tính phí trọng tài:
1. Trường hợp đơn khởi kiện, đơn kiện lại nêu giá trị tranh chấp
1.1. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng trọng tài có ba
trọng tài viên:
Đơn vị tính: Đồng Việt
Nam
Trị giá tranh chấp

Phí trọng tài

Phí hành chính

Từ 400.000.000 đồng
trở xuống

5% của giá trị tranh
chấp

1.500.000 đồng

Từ trên 400.000.000
đồng đến 800.000.000
đồng

20.000.000 đồng + 4%
của phần giá trị tranh
chấp vượt quá
400.000.000 đồng
36.000.000 đồng + 3%
của phần giá trị tranh
chấp vượt quá
800.000.000 đồng
72.000.000 đồng + 2%
của phần giá trị tranh
chấp vượt quá
2.000.000.000 đồng

3.000.000 đồng

112.000.000 đồng +
0,1% của phần giá trị
tranh chấp vượt quá
4.000.000.000 đồng
(Chưa tính VAT)

15.000.000 đồng

Từ trên 800.000.000
đồng đến
2.000.000.000 đồng
Từ trên 2.000.000.000
đồng đến
4.000.000.000 đồng
Từ trên 4.000.000.000
đồng

5.000.000 đồng

8.000.000 đồng

(chưa tính VAT)
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1.2. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất,
mức phí trọng tài, phí tranh chấp bằng 70% của phí trọng tài, phí hành chính nêu
tại mục 1.1 đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.
1.3. Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt
Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương
(Vietcombank) tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, đơn kiện lại.
2. Trường hợp đơn khởi kiện, đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ
tịch VNPAC quyết định số phí trọng tài, phí hành chính phải nộp căn cứ vào tính
chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp và số lượng Trọng tài
viên.
3. Trường hợp đơn khởi kiện, đơn kiện lại vừa có yêu cầu nêu trị giá, vừa có yêu
cầu khác không nêu trị giá thì phí trọng tài, phí hành chính phải nộp căn cứ vào
tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết tranh chấp và số lượng Trọng tài
viên.
4. Phí trọng tài nêu tại Mục 1.2 và 3 trên đây không bao gồm chi phí đi lại, ở và
các chi phí liên quan khác của các Trọng tài viên và các thư kí phiên họp giải
quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến
chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài.
5. Các quy định tại Mục 1,2,3 và 4 nêu trên cũng áp dụng đối với các việc sửa đổi,
bổ sung đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn kiện lại có điều chỉnh tăng về trị giá
vụ tranh chấp.
II. Hòan trả phí trọng tài, phí hành chính
Phí trọng tài, phí hành chính được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:
1. Trường hợp rút đơn kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại hoặc sửa
đổi, bổ sung đơn kiện lại;
1.1. Nếu đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại, sửa đổi
bổ sung đơn kiện lại được rút trước khi Hội dồng trọng tài được thành lập, VNPAC
hoàn trả 70% phí trọng tài, phí hành chính;
1.2. Nếu đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại, sửa đổi
bổ sung đơn kiện lại được rút sau khi Hội đồng trọng tài được thành lập, VNPAC
hoàn trả 40% phí trọng tài, phí hành chính;
1.3. Nếu đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại, sửa đổi
bổ sung đơn kiện lại được rút sau khi VNPAC gửi giấy triệu tập phiên họp giải
quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp gỉai
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quyết vụ tranh chấp, VNPAC hoàn trả 30% phí trọng tài, phí hành chính.
1.4. Nếu tại phiện họp giải quyết vụ tranh chấp đầu tiên, các bên hòa giải
được với nhau, VNPAC hoàn trả 20% phí trọng tài, phí hành chính. Trường hợp
vác bên yêu cầu Hội đồng trọng tài quyết định công nhận hòa giải, VNPAC hòa
trả 15% phí trọng tài, phí hành chính.
2. Trường hợp Hội đồng trọng tài ra quyết định chỉ giải quyết vụ tranh chấp do
thỏa thuận trọng tài không tồn tại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng
tài không thực hiện được, phí trọng tài, phí hành chính sẽ được hoàn trả 30%,
3. Trường hợp Hội đồng trọng tài ra quyết định chỉ giải quyết vụ tranh chấp khi
có quyết định của Tòa án cho rằng tranh chấp không thuộc quyền thẩm quyết định
của trọng tại, phí trọng tài, phí hành chính sẽ được hoàn trả 20%
4. Trong mọi trường hợp, phí trọng tài còn lại sau khi thỏa thuận không quá
7.000.000 đồng.
5. Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày ...
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VNPAC – SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI (VNPAC)
Nhận được đơn yêu cầu và tiền
tạm ứng phí hòa giải của các bên

Nhận được thông báo đồng ý hoà
giải và tiền tạm ứng phí hòa giải
của bên kia

KHỞI ĐẦU QUÁ TRÌNH HÒA GIẢI

THÀNH PHẦN TIẾN HÀNH HÒA GIẢI
(Hòa giải viên)
Số lượng do các bên thỏa thuận

Một hòa giải
viên: Các bên
thống nhất tên
hòa giải viên.

Hai hòa giải
viên: Mỗi bên
chỉ định một
hòa giải viên.

Ba hòa giải
viên: Mỗi bên
chỉ định một
hòa giải viên và
thống nhất thỏa
thuận một hòa
giải viên thứ
ba.
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VNPAC – SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI (VNPAC)

QUYỀN CỦA
CÁC BÊN
-

-

NGHĨA VỤ
VỦA CÁC
BÊN

Chọn số lượng hòa giải viên
(HGV);
Chỉ định HGV trong danh sách
HGV của Trung tâm trọng tài
thương mại Việt Nam Thịnh
Vượng (VNPAC);
Yêu cầu VNPAC giới thiệu hoặc
chỉ định HGV;
Cử người đại diện hoặc trợ giúp
nhưng phải báo cho bên kia hoặc
HGV biết;
Giao dịch, trao đổi với HGV dưới
bất cứ hình thức, ngôn ngữ nào.

- Ngay sau khi được chỉ định HGV
mỗi bên nộp bản trình bày ý kiến
đúng sự thật các tình tiết của tranh
chấp cho HGV và bên kia biết;
- Nộp cho HGV bản trình bày, cung
cấp thông tin, tài liệu liên quan đến
tranh chấp hoặc bất cứ tài liệu nào
khác theo yêu cầu của HGV tại bất
cứ thời điểm nào trong quá trình hòa
giải;
- Các bên phải hợp tác, đáp ứng kịp
thời các yêu cầu của HGV;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác
cho phiên dịch và phải phí phiên
dịch.
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VNPAC – SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI (VNPAC)

- Chỉ định/ giới thiệu HGV
trong thời hạn:
+ 07 ngày kể từ ngày nhận
được yêu cầu chỉ định/ giới
thiệu của các bên;
+ 07 ngày kể từ ngày bắt đầu
quá trình hòa giải;
- Làm văn bản thông báo chính
thức cho các bên và HGV về
việc chấm dứt giải quyết.

VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM
TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT
NAM THỊNH VƯỢNG (VNPAC)

-

VAI TRÒ CỦA HÒA GIẢI VIÊN

-

-

Tôn trọng sự thảo thuận của các bên,
nếu thỏa thuận đó không vi phạm
pháp luật và không trái đạo đức xã
hội;
Tổ chức nơi gặp gỡ theo yêu cầu của
các bên;
Công khai thông tin có liên quan đến
tranh chấp cho các bên trừ trường
hợp thông tin có yêu cầu được giữ bí
mật;
Sao gởi văn bản và thông báo thông
tin cho VNPAC;
Giữ bí mật thông tin về tranh chấp
trừ trường hợp các bên có thỏa thuận
bằng văn bản hoặc theo quy định của
pháp luật.
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VNPAC – SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI (VNPAC)

KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH

Văn bản về kết quả hòa giải thành có
hiệu lực thi hành đối với các bên
theo quy định của pháp luật dân sự.

Các bên thỏa
thuận được những
vấn đề cần giải
quyết trong tranh
chấp

HGV thấy không
cần thiết tiếp tục
thực hiện hòa giải
sau khi tham khảo
ý kiến của các bên

Theo đề nghị của
mỗi bên hoặc các
bên

CHẤM DỨT QUÁ TRÌNH HÒA GIẢI

