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Thông tin chung (tùy chọn)
Ông Phan Trọng Đạt đã có gần mười lăm năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực trọng tài và hòa
giải thương mại và hiện tại đang giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam. Ông
đã và đang làm việc chặt chẽ với hàng trăm hội đồng trọng tài tại VIAC, đồng thời vẫn tiếp tục trau
dồi kiến thức thực tế về trọng tài thương mại và hòa giải thương mại.
Chuyên ngành đào tạo
▪

Cử nhân kinh tế Đại học Ngoại thương, Hà Nội;

▪

Thạc sỹ quản lý dự án Đại học Nantes, Pháp.

Kinh nghiệm
Đồng quản lý của dự án lớn nhất về “Tăng cường sử dụng trọng tài tại Việt Nam” (2005 – 2010), dự
án đã đóng góp vô cùng lớn cho sự phát triển hiện tại của trọng tài ở Việt Nam.
Thành viên tổ chức nghề nghiệp (nếu có)
▪

Thành viên Hội đồng khoa học VIAC

▪

Thành viên viện Trọng tài Luân Đôn (MCIArb)

▪

Hòa giải viên thuộc Trung tâm Giải quyết Tranh chấp hiệu quả (CEDR)

▪

Quyền Giám đốc, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

Ấn phẩm đã xuất bản (nếu có)
▪

Ông đã đóng góp kiến thức và kinh nghiệm của mình trong quá trình soạn thảo Qui tắc
Trọng tài của VIAC phiên bản năm 2012 và năm 2016 và Nhóm Ngân hàng Thế giới;

▪

Tuyển tập phán quyết trọng tài, 2014;

▪

Giải quyết tranh chấp hợp đồng – Những điều doanh nhân cần biết, 2015.
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Danh hiệu
Ông Đạt còn là một diễn giả và giảng viên (thỉnh giảng) rất chuyên nghiệp về thủ tục trọng tài và kĩ
năng giải quyết tranh chấp tại các hội nghị và khóa tập huấn được tổ chức tại các trường đại học luật,
Liên doàn Luật sư Việt Nam, Phòng thương mại Hoa Kỳ, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, VCCI, v.v.
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