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Pháp luật hợp đồng thương mại, dân sự; pháp luật thương mại quốc tế; trọng tài và ADR.
Luật sư Vũ Ánh Dương có trên 25 năm công tác tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và
có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại, pháp luật hợp đồng và pháp luật
thương mại quốc tế. LS Dương đã tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu, góp ý, xây dựng
pháp luật, cụ thể là thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập của nhiều dự án luật quan trọng như: Pháp
lệnh Trọng tài Thương mại 2003, Luật Trọng tài Thương mại 2010, Bộ luật dân sự 2015, Nghị định
hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại 2010, Nghị định Hòa giải thương mại; Thành viên Ban
soạn thảo Quy tắc VIAC phiên bản 2004, 2012 & 2017, Quy tắc Hòa giải VMC; Quy tắc đạo đức Trọng
tài viên. Bên cạnh đó, LS Dương cũng tham gia giảng dạy về trọng tài thương mại và hợp đồng tại một
số cơ sở đào tạo luật của Việt Nam, Học viện Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, VCCI v.v...
LS Dương có một số bài viết trên các tạp chí, đồng thời là đồng tác giả của các ấn phẩm như “Các quyết
định Trọng tài quốc tế chọn lọc” Tập 1, 2 và 4; “Sổ tay Trọng tài viên”; “Giải quyết tranh chấp thương
mại có yếu tố nước ngoài – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”; “Hỏi đáp Luật Trọng tài thương mại
2010”; “Cẩm nang hợp đồng thương mại”; “Giải quyết tranh chấp hợp đồng – Những điều doanh nhân
cần biết” v.v...
Với vai trò là Trọng tài viên, LS Dương đã tham gia giải quyết nhiều vụ tranh chấp liên quan đến các
lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, bảo hiểm, xây dựng, thuê v.v với tư cách là đồng Trọng tài viên,
Trọng tài viên duy nhất và Chủ tịch Hội đồng Trọng tài.
Quá trình đào tạo
▪ Cử nhân luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;
▪ Cử nhân kinh tế (Kinh tế đối ngoại), Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội;
▪ Thạc sỹ luật – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh;
▪ Thạc sỹ luật thương mại quốc tế và kinh tế, Đại học West England – Bristol (Vương Quốc Anh - UK).
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Quá trình công tác
1997 – 2002

Ban thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
Làm việc tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) và đảm nhận các
vị trí:

2002 – nay

▪

Phó tổng thư ký

▪

Tổng thư ký

▪

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký VIAC

Thành viên tổ chức nghề nghiệp
▪

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;

▪

Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC);

▪

Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam;

▪

Thành viên Hội đồng Khoa học VIAC.

Bằng cấp/Chứng chỉ
2001

International Law – International Commercial Arbitration do AusAID
(Australia) tổ chức năm 2001
Asia Personnel Manager Training Program do Nippon Keidanren International

2005

Cooperation Center – Japan Business Federation tổ chức tại Nhật Bản năm
2005

2006

2011
2019

International Arbitration and the Management of Risk do Danish International
Development Assistance tổ chức năm 2006
Dispute Resolution Systems: Policies Structures and Strategies, do Bộ Ngoại
giao Singapore và Trung tâm Hòa giải Singapore phối hợp tổ chức năm 2011
ICSID Regional Training, do ICSID tổ chức năm 2019

__________________________

2

