
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Nhật Bản hiện là thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Quan hệ chính trị tốt đẹp và sự hiểu
biết, hòa hợp giữa nhân dân hai nước là bệ đỡ vững chắc giúp quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật
Bản phát triển tích cực, bền vững. Năm 2020 được kỳ vọng là năm quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ
phát triển vượt bậc nhưng thương mại giữa hai nước đã gặp những khó khăn vô cùng lớn từ đại dịch COVID-
19. Dịch bệnh đã khiến vận tải hàng hóa và trao đổi nhân lực gián đoạn, ảnh hưởng nặng nề tới các hoạt
động giao thương giữa hai nước.

Tuy Việt Nam hiện đã kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước và bắt đầu tái lập “trạng thái bình thường
mới” để phát triển kinh tế; nhưng các hợp đồng kinh doanh thương mại hiện vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực từ
COVID-19: các chuỗi cung ứng, tiêu thụ đứt gãy dẫn tới nhiều giao dịch không được thực hiện hoặc chi phí
thực hiện giao dịch bị tăng lên rất cao, đẩy nhiều doanh nghiệp đứng trước các rủi ro pháp lý (hợp đồng
bị vi phạm), có thể dẫn tới tranh chấp và kiện tụng. Nhằm cung cấp thông tin về các phương án giải quyết
tranh chấp phù hợp, giúp các quan hệ thương mại DN Việt Nam và Nhật Bản có thể phát triển bền vững,
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trường Đại học Việt Nhật (VJU), ĐHQG HN tổ chức Hội
thảo: “Trọng tài Thương mại và Hòa giải Thương mại: Giải pháp giải quyết tranh chấp cho các doanh
nghiệp Việt Nam và Nhật Bản”. Thông tin cụ thể về sự kiện như sau:

 Thời gian: 07h30 – 11h30, Thứ Năm ngày 18/06/2020

 Địa điểm: Phòng Hội trường 1 – Tầng 7, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 Hội thảo được trực tuyến trên nền tảng Zoom (Webinar ID: 950 6136 9820 – Mật khẩu: 123456).

Hội thảo có sự hỗ trợ của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO), Phòng Thương mại
và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội (JICA Hanoi), với sự tham
gia của các diễn giả là các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản về phương thức giải quyết tranh
chấp thương mại tại hai quốc gia và các luật sư có nhiều kinh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết
tranh chấp thương mại giữa DN/ Nhà đầu tư.

VIAC trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp cử đại diện tham dự chương trình. Mọi thông tin chi tiết và
đăng ký tham dự vui lòng liên hệ Ban Xúc tiến và Đào tạo (email: sukien.viac@gmail.com, điện thoại:
0243.574.4001) trước 15h ngày 17/06/2020.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 18 ngày 06 năm 2020

Chủ tịch
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Trần Hữu Huỳnh



Đồng tổ chức:

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI & HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI:

GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Đơn vị hỗ trợ:

Thời gian Chương trình

07:30 – 08:00 Đăng ký đạị biểu

08:00 – 08:15 Phát biểu khai mạc

Phiên 1: Các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Nhật Bản và Việt Nam
từ góc nhìn của quy định pháp luật và thực tiễn 

08:15 – 09:10 Diễn giả

LS. Nguyễn Mạnh Dũng | Giám đốc Công ty TNHH Phòng ADR Việt Nam, Trọng tài viên VIAC

Ông Naoki Idei | Phó Chủ tịch, Trung tâm Giải quyết tranh chấp quốc tế Nhật Bản (JIDRC)

Luật sư Hiroko Nihei, Public Relations Officer, Hiệp hội Trọng tài Quốc tế Nhật Bản (JCAA)

Chuyên gia Ông Hirota Fushihara, Chuyên gia pháp lý, Đại diện công ty The Libero& Associates

Phiên 2: Trọng tài và Hòa giải tại Việt Nam – các phương thức tối ưu cho tranh chấp thương mại, lời khuyên của chuyên gia
nhằm cải thiện thực tiễn thực thi hợp đồng tại Việt Nam 

09:10 – 10:10 Diễn giả

Ông Phan Trọng Đạt | Phó Tổng Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam; Phó giám đốc
thường trực, Trung tâm Hòa giải Việt Nam thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Luật sư sáng lập, Công ty Luật LNT và Cộng sư, Hòa giải viên của 
CEDR

Ông Keigo Sawayama | Công ty luật Nagashima Ohno & Tsunematsu tại Hà Nội

Ông Haruo Okada, Giám đốc điều hành, Trung tâm hòa giải quốc tế Nhật Bản – Kyoto (JIMC-
Kyoto)

Chuyên gia Ông Hirota Fushihara, Chuyên gia pháp lý, Đại diện công ty The Libero& Associates

10:10 – 10:45 Thảo luận và Tiệc trà

Phiên 3: Sáng kiến thành lập Nhóm liên kết về tranh chấp thương mại Việt Nam – Nhật Bản (Hòa giải – Trọng tài) 
hỗ trợ các tranh chấp thương mại giữa các DN Nhật Bản và DN Việt Nam 

trong khuôn khổ Hiệp định đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản

10:45 – 11:10 Diễn giả

Giáo sư Yasunobu Sato | Giám đốc RSCP, Đại học Tokyo (Nhật Bản), Trọng tài viên VIAC

Ông Vũ Ánh Dương | Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VIAC

Ông Shiro Muto | Trưởng nhóm Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt
Nam (JCCI)

Ông Kazuhiko Bando, Chủ tịch, Hiệp hội Trọng tài Thương mại Nhật Bản (JCAA)

Tất cả các diễn giả khác

Chuyên gia Ông Hirota Fushihara, Chuyên gia pháp lý, Đại diện công ty The Libero& Associates

11:10 – 11:20 Bế mạc

Với sự bảo trợ của:


