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ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP ĐA TẦNG (MUTIL-TIERED 
DISPUTE RESOLUTION CLAUSE)

CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VÀ CÁC PHƯƠNG 
ÁN XỬ LÝ

K e y n o t e  s p e a k e r :  L s .  N g u y ễ n  D u y  L i n h  ( V I L A F )

P a n e l :  L s .  N g u y ễ n  T h u  T r a n g  ( D z u n g s r t ) ;  

L s .  Q u á c h M i n h  T r í  ( B a k e r  M c K e n z i e ) ;  

C o u n s e l  L ư u N g ọ c  Q u a n g  ( V I A C )

Thỏa thuận MTDR là gì?

• Thương lượng (Negotiation)

• Hòa giải (Mediation)

• Thẩm định chuyên gia (Expert 

Determination)

• Adjudication Board

• Arbitration/Litigation
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Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên
quan tới Hợp đồng này trước tiên sẽ được
các bên nỗ lực giải quyết thông qua
thương lượng. Trong trường hợp thương
lượng không thành công, bất cứ bên nào
cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải
quyết bằng trọng tài tại trung tâm trọng
tài quốc tế Việt Nam (VIAC) …

→ Có 2 tầng giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan 
tới Hợp đồng này sẽ được đưa ra Ban giải
quyết tranh chấp (DB) giải quyết – Nếu
không hài lòng Hai bên nỗ lực giải quyết
thông qua thương lượng trước khi đưa ra 
trọng tài – Giải quyết bằng trọng tài tại VIAC 
(tham khảo thêm điều khoản giải quyết tranh
chấp trong FIDIC)

→ Có 3 tầng giải quyết tranh chấp

Ví dụ 1 Ví dụ 2

Ưu điểm của thỏa thuận MTDR

• Duy trì quan hệ (hợp tác thay vì đối đầu)

• Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí

• Được sử dụng như bộ lọc
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Quan điểm của TA và Trọng tài

Điều kiện tiên quyết vs. Yêu cầu mang tính thủ tục

- Có đặt ra nghĩa vụ cụ thể nào không?

- Từ ngữ được sử dụng như thế nào? Shall/must vs. 

could/may

Hậu quả khi vi phạm Thỏa thuận MTDR là gì?

5

Nhược điểm và lưu ý khi soạn thảo

• Nhược điểm:

• Lãng phí tài nguyên (thời gian, công sức và chi phí) mà không đạt

được hiệu quả

• Bị lạm dụng kéo dài (ví dụ: mất thời hiệu)

• Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?

• Bổ sung yêu cầu mới chưa được xem xét tại các bước tiền tố tụng

trọng tài?

• Lưu ý khi soạn thảo:
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2021 VIAC’s Arbitration Series 

Chủ đề 02: Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng (multi-tiered dispute resolution clause) – Các vấn đề 

thực tiễn và các phương án xử lý 

*Chuyên gia 

▪ Ls. Nguyễn Duy Linh – Luật sư thành viên Công ty Luật VILAF, Trọng tài viên Trung tâm Trọng 

tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

▪ Ls. Quách Minh Trí – Luật sư thành viên, Công ty Luật Baker McKenzie (Việt Nam) 

▪ Ls. Nguyễn Thị Thu Trang – Luật sư thành viên, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt 

& Associates) 

▪ Ls. Lưu Ngọc Quang – Phó trưởng phòng, Ban Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 

(VIAC) 

STT Nội dung Hỏi đáp 

1.  Tôi đang công tác ở Ban quản lý dự án tại địa phương, bên tôi trực tiếp làm với nhà thầu xây 

dựng rất nhiều vì thường quản lý các dự án đầu tư công của tỉnh. Tôi cũng có được cử tham gia 

một số lớp đào tạo về hợp đồng xây dựng nên cũng được tiếp cận về mục xử lý khi có tranh 

chấp. Tôi thấy các luật sư ở đây trao đổi về Ban xử lý tranh chấp và phương thức hòa giải. Theo 

tôi đọc Nghị định 37/2015 của Bộ xây dựng, điều 45 về giải quyết tranh chấp có nêu hòa giải do 

ban xử lý tranh chấp thực hiện. Vậy hòa giải theo nghị định và hòa giải mà các diễn giả đang 

thảo luận trong điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng có phải là một không? Tôi rất quan tâm 

vì không muốn cứ có xung đột là lại đưa đơn kiện ra các cơ quan tài phán.  

Ls. Trang  

  

Ban xử lý tranh chấp (DAB) là một cơ chế giải quyết tranh chấp phổ biến trong hợp đồng 

xây dựng. Trong nghị định 37, khái niệm hòa giải này không cùng nội hàm với hòa giải 

trong nghị định hòa giải thương mại. DAB không chỉ khuyến nghị mà đưa ra các giải pháp 

nhất định để các bên giải quyết tranh chấp của mình dựa trên kinh nghiệm hiểu biết của 

mình. Còn hòa giải theo nghị định là theo thủ tục, các bên được tạo điều kiện và các bên 

phải ngồi với nhau để tìm ra cách giải quyết hợp lý giữa các bên. DAB chỉ là trung gian 

đứng giữa các bên.  

Về bản chất hai phương thức này hoàn toàn khác nhau. Hòa giải thương mại của Trung 

tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), kết quả hòa giải thành mà các bên đạt được được đảm 

bảo thi hành theo pháp luật Việt Nam. Hòa giải của DAB tiến hành thì các bên có quyền 

đồng ý hoặc không đồng ý một số ý kiến nhất định, tuy nhiên các bên chỉ thi hành theo 

dạng thỏa thuận. Còn những vấn đề các bên không đồng ý có thể đưa ra trọng tài và 

thương mại. 

Trong trường hợp các bên khiếu nại tất cả những tranh chấp (bao gồm cả tranh chấp đã 

đồng ý trước đó) thì Hội đồng trọng tài (HĐTT) có quyền xét xử lại hay không cũng là 

điểm các bên cần lưu ý. Theo nghị định, trong vòng 28 ngày các bên không phản đối thì 

được coi như là các bên đã đồng ý. Nếu như trước đó, các bên đưa ra trọng tài thì theo 

tôi hiểu thì HĐTT có quyền xem xét lại các vấn đề đó.  



STT Nội dung Hỏi đáp 

 Việc đồng thời sử dụng nhiều phương thức giải quyết tranh chấp (GQTC) là một ý tưởng hay, 

khi đó các bên sẽ bình tĩnh giải quyết vấn đề hơn, không cần kiện tụng ngay vì căng thẳng là 

không cần thiết. Tôi đã từng tư vấn cho Ban lãnh đạo sử dụng hòa giải, trọng tài. Tuy nhiên, tôi 

có băn khoăn là, nếu hòa giải thành công thì VMC có buộc bên còn lại phải thực hiện như đã ký 

được không, có biện pháp nào để đảm bảo bên còn lại thực hiện đúng như thỏa thuận hay 

không?  

Ls. Quang Kết quả của Hòa giải thành giúp các bên đạt được thỏa thuận, nó cũng như hợp đồng 

của các bên, có thể gọi nó là thỏa thuận giải quyết tranh chấp (GQTC) bằng hòa giải. Kết 

quả này về bản chất chỉ là thỏa thuận nên bước thứ nhất là các bên tự nguyện thi hành, 

trong trường hợp một bên không tự nguyện thi hành thì bên còn lại có thể yêu cầu tòa án 

công nhận quyết định hòa giải thành. Khi đó, quyết định công nhận này là cuối cùng và 

có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (Khoản 

8 Điều 419 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015). 

Về thời gian và thủ tục yêu cầu công nhận nêu trên tôi đánh giá là hiệu quả, nhanh chóng. 

Đối với yêu cầu công nhận văn bản về kết quả hòa giải thành, tòa án không xem xét nội 

dung, chỉ xem vấn đề về trình tự thủ tục. Nếu Tòa án không thấy có bất kỳ vi phạm nghiên 

trọng về nguyên tắc cơ bản hoặc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của các bên thì việc 

đưa ra quyết định rất nhanh gọn.   

 Ls. Trí Xin lưu ý thêm, yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành cần được nộp cho Tòa án trong 

vòng 6 tháng kể từ khi các bên đạt được kết quả hòa giải thành. Đây cũng là một thời 

hiệu hết sức cần để ý. Quyết định công nhận hoặc không công nhận kêt quả hòa giải 

thành là chung thẩm và được thi hành bởi cơ quan thi hành án dân sự. 

2.  Tôi được biết VMC mới ra mắt phương thức hòa giải trực tuyến với nền tảng MedUp, liệu có thể 

kết hợp phương thức hòa giải trực tuyến với phương thức trọng tài thương mại truyền thống 

hay không? 

Ls. Quang  Hòa giải là hình thức linh hoạt, có thể kết hợp với các hình thức khác. Tuy nhiên cần chú 

ý vấn đề thời hiệu nếu như thời gian hòa giải quá dài. Trong trường hợp không vướng 

mắc về vấn đề thời hiệu, các bên tranh chấp hoàn toàn có thể áp dụng hòa giải trực tuyến 

và trọng tài, tuy nhiên cần lưu ý phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng. 

 
3.  Việc tiến hành song song hòa giải và trọng tài sẽ giúp tránh được việc kéo dài quá trình giải 

quyết một vụ việc và để tránh tình trạng một bên lợi dụng thiện chí hòa giải của một bên để kéo 

dài thời gian. Nên chăng VIAC cân nhắc hoàn thiện thủ tục để thực hiện song song hòa giải và 

trọng tài.  

Ls. Quang Chúng ta cần tìm hiểu quy tắc của ICC và VIAC cũng như luật TTTM. Trong quy tắc ICC, 

có một điều khoản quy định quy tắc này chỉ áp dụng cho hoạt động tố tụng tại ICC. Như 

vậy, quy tắc này đã giành quyền năng tuyệt đối cho ICC và các trung tâm khác cũng nên 

tôn trọng quy định này. Quy tắc này cũng chính là ý chí các bên và VIAC tôn trọng ý chí 

đó. Khi gặp phải trường hợp này, VIAC sẽ khuyến nghị các bên nên tới ICC để họ tư vấn 

các quy trình thủ tục tố tụng. 
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Mặc dù trong luật TTTM cho phép một trung tâm trọng tài có thể sử dụng quy tắc tố tụng 

của trung tâm trọng tài khác. Tuy nhiên rất khó để trường hợp này có thể xảy ra. Để làm 

được điều này, trung tâm cần phải đáp ứng hết rất nhiều các quy định ngặt nghèo, ví dụ 

như điều lệ trung tâm trọng tài đó, về cơ cấu tổ chức của trung tâm này với quy định tổ 

chức của trung tâm khác. Theo quy định bản thân tôi chưa thấy một vụ nào mà VIAC áp 

dụng quy tắc tố tụng của trung tâm khác. 

Ls. Vinh Mỗi trung tâm thường căn cứ vào luật trọng tài nước đó. Bản thân VIAC cũng có Rule 

riêng của mình. Mỗi trung tâm khi viết nên quy tắc tố tụng của trung tâm mình cũng đã 

căn cứ luật TTTM quốc gia đó. Bản thân tôi cũng không biết nếu áp dụng quy tắc tố tụng 

của trung tâm trọng tài ICC liệu phán quyết của VIAC sẽ được xem xét như thế nào tại 

tòa án. 

LS. Trang: Tôi nhận thấy có rất nhiều quy trình đặc biệt chỉ có ICC có. Quy tắc ICC trao 

quyền đặc biệt cho ICC court trong khi VIAC không có cơ quan nào tương tự như vậy. 

Nếu như bạn lựa chọn VIAC mà lại yêu cầu áp dụng quy tắc của ICC thì như vậy là làm 

khó cho VIAC vì VIAC không có cơ quan nào giống như ICC Court. Thứ hai, ICC có 

những quy trình khác, chẳng hạn như quy trình nộp Notice of Arbitration khác hoàn toàn 

với quy trình nộp Statement of Claimt trong luật VN cũng như trong Rules của VIAC đang 

đề cập tới. 

Như vậy bản thân quy trình khác nhau và các cơ quan khác nhau, do đó không phải VIAC 

không muốn làm mà không có sự tương đồng thích hợp để làm. Do vậy tôi khuyến nghị 

các bạn nếu muốn tiến hành tố tụng tại cơ quan nào hãy lên trang web của cơ quan đó 

để lấy điều khoản trọng tài mẫu của trung tâm trọng tài đó và áp dụng theo đó. 

4.  Hiện nay trang web của VIAC có điều khoản arb-med-arb  thì đây có phải điều khoản GQTC đa 

tầng không? Và arb-med-arb có hạn chế như GQTC đa tầng không? 

Ls.  Linh Như tôi trình bày thì tôi cũng cho rằng đa tầng là có nhiều tầng nấc để GQTC trong một 

chu trình GQTC. 

Ls. Quang Các điều khoản GQTC đa tầng được hiểu là điều kiện tiền tố tụng chúng ta cần thực hiện 

để thủ tục trọng tài có thể được diễn ra. Điều khoản Arb-med-arb có khác một chút nhưng 

vẫn là sự kết hợp giữa hòa giải và tọng tài, trong đó quy trình chỉ tiến hành dựa trên việc 

một bên nộp đơn khởi kiện. 

5.  Trong quá trình làm việc, bên em nhận thấy các hợp đồng thường có điều khoản GQTC 2 tầng, 

thứ nhất là các bên sẽ nỗ lực hòa giải, nếu việc hòa giải không thành công mới đem ra Tòa hoặc 

trọng tài. Tại Tòa án Thẩm phán thường không buộc hòa giải trước khi khởi kiện và trong thủ 

tục của tòa án đã có thủ tục hòa giải và rất khuyến khích rồi. Ngoài ra các điều kiện tiền tố tụng 

cũng được đề cập trong pháp luật đất đai, hôn nhân thì không biết vấn đề phải thỏa thuận hay 

thương lượng trước có gì khác không ạ? 

Ls. Linh Hai thủ tục thương lượng mà các bên thỏa thuận trong điều khoản và thương lượng này 

là khác nhau. Nó có là điều khoản bắt buộc hay không thì phụ thuộc vào ngôn từ hoặc 



STT Nội dung Hỏi đáp 

thời lượng đàm phán thương lượng. Dẫn đến HĐTT có thể xem xét đấy là trình tự bắt 

buộc hay nó chỉ mang tính thủ tục. 

Ls. Trí Đối với thủ tục tố tụng của tòa thì tòa có xu hướng tuân thủ chặt chẽ TTDS, ĐIều 192 có 

quy định các trường hợp tòa được trả lại đơn. Có trường hợp người nộp đơn chưa thực 

hiện một số thủ tục tiền tố tụng. Khoản 3 điều 192 được hướng dẫn tại Điều 3 NQ 04/2017 

thì các thủ tục tiền tố tụng chỉ bao gồm thủ tục được quy định trong pháp luật khác như 

tranh chấp đất đai phải được hòa giải tại UBND cấp tương ứng hay tranh chấp lao động 

phải được hòa giải bằng tranh chấp lao động chứ không viện dẫn đến trường hợp về thủ 

tục các bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp này thì các bên chỉ tự thỏa thuận ràng phải 

đàm phán trước khi đem ra tòa án, thì đó là thủ tục tiền tố tụng được thiết lập do các bên 

chứ không phải do pháp luật, và Tòa chỉ có nghĩa vụ viện dẫn theo pháp luật về thủ tục 

tiền tố tụng nên trên thực tế mình cũng đồng ý rằng hầu hết các trường hợp Tòa đều 

nhận đơn chứ không trả lại đơn. 

Tuy nhiên nếu xét dưới tố tụng trọng tài thì trọng tài nếu nhận hoặc trả đơn thì sẽ có rủ 

ro quyết định trọng tài bịxem xét lại trong thủ tục cho thi hành phán quyết, Điều 168 Luật 

TTTM có quy định các trường hợp tòa án có thể không công nhận và một trong đó là 

phán quyết trọng tài đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN. Gần đây cũng có 

một phán quyết của TAND Tp. HCM hủy vì không tôn trọng nguyên tắc tự thỏa thuận của 

các bên. Đây cũng là một vấn đề pháp lý mới và việc các bên thỏa thuận sẽ phải đàm 

phán trước khi đem ra trọng tài thì có một rủi ro là phán quyết trọng tài sẽ bị hủy do không 

tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, và pháp lý khi các bên thỏa thuận phải đàm phán 

rồi mới ra tòa thì rủi ro thấp hơn đáng kể. 

Ls. Trang Theo quan điểm cá nhân của tôi thì thẩm quyền của Tòa án là thẩm quyền đương nhiên 

theo pháp luật còn thẩm quyền của HĐTT là do các bên tự thỏa thuận. Chính vì vậy việc 

các bên có thỏa thuận về điều khoản tiền tố tụng có được coi là điều kiện tiên quyết để 

HĐTT có thẩm quyền hay không. VIệc bỏ qua thủ tục đó có phải vi phạm hay không và 

nó có chế tài như thế nào? Thỏa thuận trọng tài cũng là thỏa thuận chứu không phải 

quyền mắc định như trong thẩm quyền của tòa án và vì vậy thỏa thuận về tiền tố tụng 

cũng như điều kiện tiên quyết đối với trọng tài cũng được đặt ra. Như ĐIều 192 thì Tòa 

án có thể bỏ qua hoặc cho các bên cơ hội thỏa thuận còn trong trọng tài nó rất đáng quan 

tâm vì nó có liên quan đến việc có vi phạm hợp đồng hay không? Thứ hai là một số TTV 

cũng có quna điểm sau khi các bên nộp đơn khởi kiện thì có thể tạm dừng thủ tục trọng 

tài để các bên thực hiện thương lượng trong 30 ngày, sau đó không thực hiện được mới 

tiếp tục trọng tài. Các bên có mong muốn cho thời gian để tiếp tục thương thiếu việc 

thương lượng phải đặt trong điều khoản GQTC thì HĐTT mới tiến hành. Còn việc có tiến 

hành thương lượng hay không khi điều khoản GQTC đã quy định thì nó liên quan đến 

quyền và thỏa thuận của các bên vì thẩm quyền của HĐTT dựa trên thỏa thuận đấy lượng 

thì HĐTT cũng tạo điều kiện kể cả trong tố tụng trọng tài hay ngay trong buổi Hearing. Tôi 

nghĩ đó cũng là điểm đáng lưu ý rằng không nhất. 
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6.  Các tầng của điều khoản trong FIDIC có vẻ như là bắt buộc phải thực hiện (trg đố có tầng về hòa 

giải) trước khi đến với trọng tài. Trong khi đó, khi tôi đọc về hòa giải thương mại thì hiểu là hòa 

giải phải hoàn toàn tự nguyện từ hai phía; nếu một bên không đồng ý hòa giải thì không thể thực 

hiện hòa giải đc chứ chưa nói tới có hòa giải thành công hay không. khi tôi gọi tới ban thư ký 

của trung tâm hòa giải VIAC thì cũng được hdan là phải có sự đồng ý của cả hai bên về hòa giải, 

nếu một bên mà phản đối ko muốn hòa giải thì ko có hòa giải và cũng không có hậu quả gì hết. 

Hai phần này có bị mâu thuẫn nhau không?  

Ls. Quang Các điều khoản trong FIDIC chỉ là những gợi ý để các bên tham khảo và soạn thảo hợp 

đồng của họ trên thực tế. Nếu các bên thấy có điều khoản nào trong FIDIC không phù 

hợp, họ hoàn toàn có thể loại bỏ khỏi hợp đồng của mình. Do đó, nếu các bên cho rằng 

điều khoản hòa giải trong FIDIC là phù hợp, họ sẽ đưa điều khoản này vào trong hợp 

đồng và ngược lại, họ sẽ loại bỏ đi nếu thấy không phù hợp. Khi tranh chấp sau này xảy 

ra, nếu các bên đã có điều khoản hòa giải trong hợp đồng thì được coi là các bên đã đồng 

ý hòa giải và họ có thể tiến hành hòa giải tại các trung tâm hòa giải thương mại. Bên nào 

không muốn tiếp tục hòa giải thì quá trình hòa giải sẽ chấm dứt. Nếu không có điều khoản 

hòa giải trong hợp đồng thì các bên không buộc phải tiến hành hòa giải mà có thể chọn 

các phương thức giải quyết tranh chấp khác. 

Như vậy, không có mâu thuẫn nào giữa những điều khoản mẫu mang tính gợi ý trong 

FIDIC và ý chí của các Bên. 

7.  Tôi xin hỏi là trong các phán quyết của VIAC về việc các bên đưa ra trọng tài tại VIAC mà không 

tiến hành hòa giải hoặc thực hiện các bước khác quy định tại điều khoản đa tầng thì cách xử lý 

có xu hướng như thế nào. 

Ls. Quang Từ thời điểm ban đầu khi nhận Đơn khởi kiện, Ban thư ký VIAC sẽ khuyến nghị Nguyên 

đơn tiến hành hòa giải hoặc thực hiện các thủ tục khác theo như quy định tại điều khoản 

giải quyết tranh chấp đa tầng. Nếu Nguyên đơn vẫn muốn tiếp tục tiến hành tố tụng trọng 

tài, VIAC vẫn sẽ tiếp nhận vụ việc theo yêu cầu của Nguyên đơn. Hội đồng Trọng tài sẽ 

xem xét kỹ câu từ trong hợp đồng, tài liệu chứng cứ, ý chí của các Bên để quyết định về 

vấn đề thẩm quyền của mình trước khi xem xét về nội dung. Quyết định có thẩm quyền 

hay không có thẩm quyền sẽ chưa phải là cuối cùng, bên nào không đồng ý với quyết 

định có thể khiếu nại tại Tòa án để giải quyết vấn đề thẩm quyền. Trong một số trường 

hợp, Hội đồng Trọng tài có thể quyết định vấn đề thẩm quyền trong Phán quyết trọng tài. 

8.  Trường hợp Hợp đồng có nhiều bên tham gia (Ví dụ Các nhà thầu trong liên danh xây dựng + 

Chủ đầu tư), trường hợp xảy ra tranh chấp (có liên quan đến tất cả các nhà thầu với chủ đầu tư) 

mà Hợp đồng quy định khi xảy ra tranh chấp, các bên PHẢI ưu tiên hoà giải trước, rồi mới đưa 

ra trọng tài. Trong quá trình hoà giải, nếu CĐT chỉ họp hoà giải với 1 trong số các nhà thầu (không 

phải nhà thầu đứng đầu liên danh và cũng không có uỷ quyền của thành viên liên danh khác) thì 

đã đủ điều kiện để đưa tranh chấp ra trọng tài hay chưa? 

Ls. Quang Việc xem xét tính hợp lệ của thủ tục tiền trọng tài thuộc về thẩm quyền của Hội đồng 

Trọng tài và sẽ được xem xét, giải quyết khác nhau tùy từng trường hợp. Đối với thực 
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tiễn tại VIAC, trong giai đoạn thụ lý hồ sơ khởi kiện, Ban thư ký sẽ khuyến nghị Nguyên 

đơn hoàn thiện các thủ tục tiền tố tụng trước khi đưa tranh chấp ra trọng tài. Trong trường 

hợp Nguyên đơn vẫn yêu cầu thụ lý và tiến hành tố tụng thì Ban Thư ký sẽ thực hiện. Hội 

đồng Trọng tài sau này sẽ xem xét và giải quyết vấn đề thẩm quyền trước khi xem xét 

vấn đề nội dung.  

9.  Trường hợp các bên thoả thuận ưu tiên GQTC bằng hoà giải. Trường hợp không thể hoà giải 

sau 30 ngày kể từ ngày không thể hoà giải thì bất kỳ bên nào cũng có quyền đệ trình lên VIAC 

=> Vậy thì nếu Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện sau khoảng thời gian 30 ngày này (không có lý do 

bất khả kháng) thì có ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp hay không? 

Ls. Quang Từ thời điểm ban đầu khi nhận Đơn khởi kiện, Ban thư ký VIAC sẽ khuyến nghị Nguyên 

đơn tiến hành hòa giải hoặc thực hiện các thủ tục khác theo như quy định tại điều khoản 

giải quyết tranh chấp đa tầng. Nếu Nguyên đơn vẫn muốn tiếp tục tiến hành tố tụng trọng 

tài, VIAC vẫn sẽ tiếp nhận vụ việc theo yêu cầu của Nguyên đơn. Hội đồng Trọng tài sẽ 

xem xét kỹ câu từ trong hợp đồng, tài liệu chứng cứ, ý chí của các bên để quyết định về 

vấn đề thẩm quyền của mình trước khi xem xét về nội dung. Quyết định có thẩm quyền 

hay không có thẩm quyền sẽ chưa phải là cuối cùng, bên nào không đồng ý với quyết 

định có thể khiếu nại tại Tòa án để giải quyết vấn đề thẩm quyền. Trong một số trường 

hợp, Hội đồng Trọng tài có thể quyết định vấn đề thẩm quyền trong Phán quyết trọng tài. 

10.  Nếu A và B thực hiện giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử C do công ty C, ko có hợp 

đồng bằng văn bản, trong đó A là nước ngoài, B là bên Việt Nam, nếu trên điều khoản tại nền 

tảng A có quy định nếu có tranh chấp thì giải quyết qua trọng tài. Vậy tranh chấp ở đây có bao 

gồm tranh chấp giữa A và B trong quá trình thực hiện giao dịch hay không? 

Ls. Quang Với những thông tin hiện tại được cung cấp, chưa đủ cơ sở để xác định có thỏa thuận 

trọng tài giữa A và B hay không. Về nguyên tắc chung, ngoài hình thức hợp đồng, thỏa 

thuận trọng tài có thể được hình thành qua: a) Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa 

các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của 

pháp luật; b) Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa 

các bên; c) Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi 

chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên; d) Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu 

đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công 

ty và những tài liệu tương tự khác; đ) Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong 

đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.  

11.  Cho em hỏi, trong trường hợp khi rà soát điều khoản về luật áp dụng và giải quyết tranh chấp.  

Nếu mình không thể đạt được kiểm soát về việc chọn luật cũng như cơ quan giải quyết tranh 

chấp.  Thì mình nên ưu tiên giữ cái nào?  [luật áp dụng hay cơ quan giải quyết tranh chấp?] 

Ls. Quang Điều này phụ thuộc vào ý chí và nhu cầu của các Bên. Có một lưu ý rằng khi xác định 

được cơ quan giải quyết tranh chấp, các Bên có thể xác định được Quy tắc tố tụng trọng 

tài của Trung tâm đó, từ đó xác định được các quy định về luật áp dụng để quyết định 

nên giữ lại yếu tố nào trong hợp đồng. 
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12.  Trong ĐK GQTC quy định: các bên sẽ "thương lượng, hoà giải để giải quyết." Thì có thể hiểu 

"hoà giải" như thế nào, có phải sử dụng phương thức Hoà giải bới sự hỗ trợ của Hoà giải viên 

và đi qua tiến trình Hoà giải như thế nào để được coi là hợp lệ? 

Ls. Quang Thông thường, đặt trong mối quan hệ kinh doanh thương mại, Hòa giải thường được hiểu 

là hòa giải thương mại và phải được hiểu theo định nghĩa quy định tại khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 22/2017. Trình tự, thủ tục hòa giải cũng đã được quy định rõ trong Nghị định 

số 22/2017.  

13.  Để chắc chắn cho việc khởi kiện tại tòa án hoặc trung tâm trọng tài, liệu bên khởi kiện có thể gửi 

văn bản thông báo từ chối thực hiện hoà giải theo như điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng, 

để khởi kiên trực tiếp lên tòa án hoặc trung tâm trọng tài không? 

Ls. Quang Khi các bên có điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng, Nguyên đơn được khuyến nghị 

thực hiện các bước theo đúng thỏa thuận trước khi khởi kiện. Việc Nguyên đơn đơn 

phương từ chối thực hiện các bước này có thể dẫn tới rủi ro bị phản đối sau này bởi Bị 

đơn. Sau khi Nguyên đơn đã thực hiện các bước theo thỏa thuận mà không giải quyết 

được tranh chấp, Nguyên đơn có thể bắt đầu khởi kiện. 

14.  Cho em hỏi, trong trường hợp khi rà soát điều khoản về luật áp dụng và giải quyết tranh chấp.  

Nếu mình không thể đạt được kiểm soát về việc chọn luật cũng như cơ quan giải quyết tranh 

chấp. Thì mình nên ưu tiên giữ cái nào?  [luật áp dụng hay cơ quan giải quyết tranh chấp?] 

Ls. Quang Điều này phụ thuộc vào ý chí và nhu cầu của các Bên. Có một lưu ý rằng khi xác định 

được cơ quan giải quyết tranh chấp, các Bên có thể xác định được Quy tắc tố tụng trọng 

tài của Trung tâm đó, từ đó xác định được các quy định về luật áp dụng để quyết định 

nên giữ lại yếu tố nào trong hợp đồng. 

 

______________________________ 

*Tuyên bố bảo lưu:  

Tài liệu Hội thảo trực tuyến “Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng (multi-tiered dispute 

resolution clause) – Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý” này được được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử chính thức của VIAC mới mục tiêu cung cấp thông tin có giá trị tham khảo đối với 

Trọng tài viên, các bên tranh chấp, những người tham gia tố tụng trọng tài cũng như những người đang 

nghiên cứu và tìm hiểu về phương thức trọng tài thương mại. Các nội dung được cung cấp trong tài liệu 

này phản ánh quan điểm của cá nhân diễn giả trong khuôn khổ hội thảo, mọi sự dẫn chiếu, trích dẫn từ 

bên thứ ba bất kỳ đến tài liệu này đều không có giá trị và không được VIAC thừa nhận. 


