
 

 

THƯ MỜI 

Viết bài Hội thảo khoa học 

Pháp luật trọng tài thương mại – Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 

 

Nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm giữa các Trọng tài viên, luật sư, đội ngũ các 

nhà khoa học và các học giả quan tâm khác, Trung tâm Trọng tài thương mại Thịnh Trí 

(TTCAC) phối hợp với Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Pháp 

luật trọng tài thương mại – Lý luận và thực tiễn”, cụ thể: 

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Các trọng tài viên, luật sư, nhân viên thuộc Thịnh Trí; 

- Các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước; 

- Các thành viên khác quan tâm đến hội thảo. 

2. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO 

Chủ đề 1: Cơ sở pháp lý của việc xác lập thẩm quyền của trọng tài thương mại 

Mục đích: Làm rõ cơ sở pháp lý của việc xác lập thẩm quyền đối với việc giải quyết 

tranh chấp bằng trọng tài để có cơ sở tiến hành tố tụng trọng tài 

Chủ đề 2: Định hướng trong việc lựa chọn, thỏa thuận giải quyết tranh chấp 

bằng trọng tài 

Mục đích: Đưa ra những khuyến nghị, đề xuất, cơ sở khoa học để giúp các bên 

tranh chấp hoặc các bên khi soạn thảo hợp đồng nhận thức được các yêu cầu căn bản 

trong thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

Chủ đề 3: Cơ sở khoa học pháp lý đối với việc xác lập xác thỏa thuận trong giải 

quyết tranh chấp bằng trọng tài 

Mục đích: Đưa ra các luận cứ khoa học pháp lý đối với các bên khi lựa chọn thỏa 

thuận trong tố tụng trọng tài như: trọng tài viên, hệ thống pháp luật, thời gian, địa điểm, 

quy tắc tố tụng… 

Chủ đề 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

thương mại 

Mục đích: Nêu ra các giải pháp về hệ thống pháp lý và thực tiễn để giải quyết tranh 

chấp bằng trọng tài hiện nay đáp ứng yêu cầu về mặt pháp lý và giá trị thực thi 

Chủ đề 5: Thực thi phán quyết của trọng tài 

Mục đích: Đưa ra các luận cứ khoa học lý luận và thực tiễn vấn đề thực thi phán 

quyết của trọng tài, các biện pháp bảo đảm thực thi phán quyết của trọng tài  nước ngoài 

ở Việt Nam, các vấn đề hỗ trợ trong thực thi phán quyết trọng tài… 



 

 

Chủ đề 6: Nguồn nhân lực cho hoạt động trọng tài thương mại. 

Chủ đề 7: Công tác tài chính và quản lý nhà nước đối với hoạt động trọng tài 

thương mại. 

Chủ đề 8: Đề xuất hành lang pháp lý giải quyết tranh chấp trọng tài bằng phương 

thức trực tuyến trong giai đoạn đại dịch covid hiện nay. 

Chủ đề 9: Các vấn đề liên quan Hòa giải thương mại. 

3. HÌNH THỨC VÀ KẾT QUẢ CÔNG BỐ 

3.1. Hình thức tổ chức hội thảo: Online  

3.2. Kết quả công bố: Sau hội thảo sẽ chọn 30 bài ở các chủ đề biên tập xuất bản 

sách, các tạp chí. 

4. THỜI GIAN, KINH PHÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 25/9/2021 đến 15/10/2021 (Ngày cụ thể sẽ 

thông báo sau). 

Địa điểm: Đầu cầu trực tuyến TP. Hồ Chí Minh 

Kinh phí tổ chức và xuất bản: Dự kiến kêu gọi đóng góp của các Trọng tài viên, và 

tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến về kinh phí. 

5. LỊCH TRÌNH CHI TIẾT GỬI BÀI VIẾT 

- Thời hạn gửi tên và tóm tắt, dàn ý bài viết (tiếng Việt): trước ngày 05/8/2021. 

- Hội đồng chuyên môn rà soát tên bài viết và công bố các tác giả có bài đáp ứng 

điều kiện và viết bài (đúng chủ đề, mục đích và dàn ý đảm bảo tính khoa học) và những 

bài cần trao đổi: trước ngày 20/8/2021.  

- Thu nhận bài toàn văn: Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021. 

- Phản biện và chỉnh sửa (vòng 1): Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021. 

- Chọn, biên tập và xuất bản tạp chí, sách (tham khảo hoặc chuyên khảo): Tháng 11, 

12/2021. 

- Các bài viết tóm tắt và toàn văn gửi về địa chỉ mail tại Mục 6 thư mời này, tiêu đề 

thư ghi: Bài HTKH Thịnh Trí 2021. 

- Thể lệ viết và gửi bài cho Hội thảo (Xem Phụ lục đính kèm) 

6. THÔNG TIN, LỊCH TRÌNH HỘI THẢO:  

Các thông tin chính thức của Hội thảo được thông báo, cập nhật tại website TTCAC, 

Hệ thống Luật Thịnh Trí, Zalo và các phương tiện truyền thông khác. 



 

 

Mọi chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: Phó tổng thư ký Mr. Biên, sđt/zalo: 

0706771199, mail: biennd68hcm@gmail.com hoặc thư ký trung tâm: Ms. Nhung, sđt: 

0978577520/0326086738 (zalo), mail: nhung@thinhtrigroup.com.  

Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh Trí trân trọng kính mời các nhà khoa học, 

trọng tài viên, luật sư, chuyên gia cá nhân quan tâm về Hội thảo trong cả nước tham gia 

viết bài và tham dự Hội thảo. 

                                                                                                           CHỦ TỊCH TT 
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THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC  

 1. Nội dung bài viết 

 1.1.  Bài viết gửi tới Hội thảo khoa học là các bài nghiên cứu khoa học có nội 

dung mới, công bố kết quả nghiên cứu, giới thiệu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, 

trao đổi khoa học, bình luận, phản biện về những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc chủ đề 

của Hội thảo. 

 1.2. Bài viết gửi Hội thảo chưa được gửi đăng trên các báo, tạp chí khác. Tác giả 

là chủ sở hữu quyền tác giả của bài viết và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung khoa 

học, cũng như các thông tin, tư liệu, số liệu, hình ảnh minh họa… trong bài viết. 

 2. Yêu cầu trình bày bài viết 

 2.1. Tên và tóm tắt, dàn ý bài viết:  

 - Tên bài viết (IN HOA): 

 - Tóm tắt, dàn ý (khoảng 30 dòng): Chỉ rõ bài viết sẽ tập trung nghiên cứu nội 

dung gì, nội dung sẽ nghiên cứu phù hợp tên bài viết. 

2.2. Bài viết toàn văn:   

 - Tên bài viết; 

 - Tên tác giả, địa chỉ email, số điện thoại và nơi công tác;  

 - Tóm tắt bài viết: không dài quá 1/3 tổng số trang của bài viết, trong đó nêu rõ 

nội dung chính của bài viết, dàn ý bài viết.  

 - Từ khóa:  

 - Nội dung bài viết: Mở đầu (nếu có), nội dung có thể chia các mục (1,2,3,) và kết 

luận. 

 - Tài liệu tham khảo. 

 2.3. Hình thức bài viết toàn văn 

 Bài viết cô đọng, đánh máy sạch sẽ, không dài quá 10 trang đánh máy, trong 

trường hợp đặc biệt; được soạn trên Microsoft Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên và lề 

dưới 2 cm, lề phải và lề trái 2,5 cm, phông chữ Times New Roman, cở chữ 13, dãn dòng 

1,5 lines, số trang ở giữa bên dưới. 

 Phần tài liệu tham khảo viết bằng tiếng của nước xuất bản tài liệu đó, không quá 

10 tài liệu và được trình bày như sau: Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi 

đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…); Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC; Tác giả 

người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ; Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC 

theo tên;  Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng 

 Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website và đường link, ngày cập 

nhật. 

 Kính mong các giả gửi bài tuân thủ các quy định trên  để thuận lợi cho việc biên 

tập. 

 


