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CHƯƠNG 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

 
 

Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy tắc 

1. Quy tắc hòa giải của Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu (sau 

đây gọi là “Quy tắc”) được áp dụng để giải quyết các tranh chấp bằng hòa giải thương 

mại tại Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi là 

“Trung tâm”). 

2. Các bên có thể thỏa thuận không áp dụng hoặc áp dụng khác đi một hoặc một số điều 

khoản của Quy tắc, với sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm và Hòa giải viên, nếu 

việc không áp dụng hoặc áp dụng khác đi không trái với các quy định bắt buộc của pháp 

luật. 

3. Trường hợp bất cứ quy định nào của Quy tắc này mâu thuẫn với quy định bắt buộc của 

pháp luật thì quy định bắt buộc của pháp luật được áp dụng cho việc hòa giải. 

4. Đối với các vấn đề không được quy định cụ thể trong Quy tắc này, Trung tâm và Hòa 

giải viên có quyền hành động theo tinh thần của Quy tắc này và nỗ lực giải quyết vụ 

tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả. 

 
 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Hòa giải” là hòa giải thương mại theo quy định pháp luật; “Hòa giải viên” là Hòa giải 

viên thương mại theo quy định pháp luật. 

2. “Danh sách Hòa giải viên” là danh sách các Hòa giải viên của Trung tâm. 

3. “Thỏa thuận hòa giải” là một thỏa thuận bằng văn bản, dưới dạng điều khoản trong hợp 

đồng hoặc một thỏa thuận hòa giải riêng, trong đó hai hoặc nhiều bên đồng ý giải quyết 

tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh thông qua hòa giải tại Trung tâm theo Quy 

tắc này. 

4. “Văn bản về kết quả hòa giải thành” là kết quả của quá trình hòa giải, trong đó các bên 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ hoặc một phần tranh chấp giữa các bên. 

 
 

Điều 3. Nguyên tắc hòa giải 

1. Các bên tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

2. Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các 

bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. 
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3. Nội dung thỏa thuận hòa giải thành không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái 

đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ 

ba. 

 
 

Điều 4. Trách nhiệm của Hòa giải viên, Trung tâm và nhân viên của Trung tâm 

Hòa giải viên, Trung tâm và các nhân viên của Trung tâm không chịu trách nhiệm trước 

các bên về bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc tiến hành 

hòa giải do Hòa giải viên thực hiện trong quá trình hòa giải theo Quy tắc này trừ khi việc 

hành động hoặc không hành động đó vi phạm các điều cấm của luật. 

 
 

CHƯƠNG 2. THỦ TỤC HÒA GIẢI 

 
 

Điều 5. Yêu cầu hòa giải 

1. Trường hợp các bên đã có thỏa thuận hòa giải, bất kỳ bên nào cũng có thể gửi một Bản 

yêu cầu hòa giải tới Trung tâm. Bản yêu cầu hòa giải có các nội dung sau: 

a) Ngày, tháng, năm lập Bản yêu cầu hòa giải; 

b) Tên, địa chỉ liên lạc của các bên tranh chấp; 

c) Tóm tắt nội dung tranh chấp; 

d) Các yêu cầu của bên yêu cầu hòa giải, gồm các yêu cầu nêu trị giá và các yêu 

cầu khác (nếu có); 

e) Tên của người được bên yêu cầu hòa giải đề xuất làm Hòa giải viên hoặc đề 

xuất của bên yêu cầu hòa giải về cách thức chỉ định và các yêu cầu đối với Hòa 

giải viên; 

f) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy 

quyền trong trường hợp bên yêu cầu hòa giải là tổ chức; chữ ký của cá nhân 

hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bên yêu cầu hòa giải là 

cá nhân. 

2. Trường hợp các bên chưa có thỏa thuận hòa giải, một bên muốn hòa giải có thể gửi 

Bản đề nghị hòa giải tới Trung tâm với nội dung đề nghị bên còn lại giải quyết tranh 

chấp giữa các bên thông qua hòa giải tại Trung tâm theo Quy tắc này. 

 
 

Điều 6. Bắt đầu thủ tục hòa giải 

1. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy tắc này, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày Trung tâm nhận được Bản yêu cầu hòa giải và phí đăng ký hòa giải 

từ bên yêu cầu hòa giải theo khoản 1 Điều 18 của Quy tắc này, Trung tâm gửi Thông 

báo và Bản yêu cầu hòa giải cho bên được yêu cầu hòa giải. Trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày nhận được Thông báo, bên nhận được yêu cầu hòa giải gửi Bản trả lời tới 

Trung tâm. 
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Thủ tục hòa giải bắt đầu vào ngày Trung tâm nhận được Bản yêu cầu hòa giải và phí 

đăng ký hòa giải. Trường hợp bên được yêu cầu hòa giải từ chối tiến hành hòa giải 

hoặc không gửi Bản trả lời tới Trung tâm, thủ tục hòa giải chấm dứt theo quy định tại 

Điều 16 của Quy tắc này. 

2. Trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy tắc này, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày Trung tâm nhận được Bản đề nghị hòa giải, Trung tâm chuyển Bản 

đề nghị hòa giải tới bên được đề nghị. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 

Bản đề nghị hòa giải, bên được đề nghị gửi Bản trả lời đề nghị tới Trung tâm về việc 

đồng ý hay từ chối tiến hành hòa giải. Trung tâm có thể hỗ trợ các bên để các bên đạt 

được thỏa thuận hòa giải. 

Trường hợp bên được đề nghị hòa giải chấp nhận hòa giải, Trung tâm hướng dẫn các 

bên thực hiện thủ tục hòa giải theo quy định của Quy tắc này. Trường hợp bên được đề 

nghị hòa giải từ chối hòa giải hoặc không gửi Bản trả lời đề nghị, thủ tục hòa giải theo 

Quy tắc này sẽ không được thực hiện. 

 
 

Điều 7. Chỉ định Hòa giải viên 

1. Các bên thỏa thuận chọn Hòa giải viên và thông báo cho Trung tâm biết. Trường hợp 

Hòa giải viên được các bên chọn không thuộc Danh sách Hòa giải viên, các bên phải 

cung cấp bằng chứng về việc người này là Hòa giải viên theo quy định của pháp luật. 

Nếu các bên không chọn được Hòa giải viên hoặc không có thỏa thuận về cách thức chỉ 

định Hòa giải viên, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định một Hòa giải viên thay cho 

các bên. 

2. Khi chỉ định Hòa giải viên, Chủ tịch Trung tâm xem xét cẩn trọng thỏa thuận của các bên 

về yêu cầu đối với Hòa giải viên (nếu có) và có thể cân nhắc thêm các yếu tố khác, gồm 

quốc tịch, khả năng sử dụng ngôn ngữ hòa giải, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm 

việc, điều kiện về thời gian của Hòa giải viên cũng như khả năng hòa giải, nhằm bảo 

đảm chỉ định một Hòa giải viên phù hợp. Hòa giải viên được chỉ định có thể thuộc Danh 

sách Hòa giải viên hoặc không thuộc Danh sách này. 

3. Trước khi chấp nhận làm Hòa giải viên, người được chọn hoặc chỉ định làm Hòa giải 

viên phải công khai kịp thời bằng văn bản về bất kỳ sự việc nào có thể gây nghi ngờ về 

sự độc lập, vô tư, khách quan và trung thực của mình hoặc về việc không phù hợp với 

yêu cầu mà các bên thỏa thuận (nếu có). Trung tâm thông báo cho các bên biết về việc 

công khai này và yêu cầu các bên thỏa thuận chọn hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định một 

Hòa giải viên khác, trừ khi các bên có văn bản đồng ý vẫn chọn Hòa giải viên đó. Việc 

chọn, chỉ định Hòa giải viên khác được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

của Điều này. 

 
 

Điều 8. Vai trò của Hòa giải viên 

1. Hòa giải viên phải luôn bảo đảm tính độc lập, vô tư, khách quan và trung thực để giúp 

các bên đạt được giải pháp hòa giải cho tranh chấp. Hòa giải viên luôn có nghĩa vụ công 

khai như quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy tắc này trong suốt thủ tục hòa giải. 



Page 5 of 8 

 
 
               TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 
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2. Hòa giải viên tiến hành hòa giải theo trình tự, thủ tục mà mình cho là phù hợp và được 

các bên chấp thuận, có tính đến các tình tiết của vụ việc, nguyện vọng của các bên  

cũng như yêu cầu giải quyết vụ việc nhanh chóng. 

3. Hòa giải viên có quyền đưa ra đề xuất về giải pháp hòa giải tranh chấp tại bất cứ giai 

đoạn nào của thủ tục hòa giải, nhưng không có quyền áp đặt giải pháp hòa giải cho các 

bên. Đề xuất của Hòa giải viên không cần nêu lý do. 

4. Hòa giải viên không được đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện hay tư vấn cho một 

trong các bên, không được là trọng tài viên đối với cùng vụ tranh chấp đang hoặc đã 

tiến hành hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

 
 

Điều 9. Người đại diện và người trợ giúp của các bên trong hòa giải 

1. Các bên có thể trực tiếp hoặc chỉ định người đại diện và người trợ giúp cho mình tham 

gia thủ tục hòa giải và phải thông báo bằng văn bản về tên và địa chỉ liên lạc của những 

người này cho bên còn lại và cho Hòa giải viên biết. Khi thực hiện việc thông báo này, 

bên thông báo cần nêu rõ ai là người đại diện và ai là người trợ giúp của mình. 

2. Trường hợp chỉ định người đại diện, người đại diện phải có đủ thẩm quyền để giải quyết 

tranh chấp. 

 
 

Điều 10. Ngôn ngữ hòa giải 

1. Thủ tục hòa giải được thực hiện bằng ngôn ngữ mà các bên thỏa thuận. Trường hợp 

các bên không có thỏa thuận, Hòa giải viên quyết định ngôn ngữ hòa giải. Nếu có yêu 

cầu dịch thuật thì bên yêu cầu phải tự chịu trách nhiệm về việc dịch và tính chính xác 

của bản dịch. 

2. Một hoặc các bên có thể yêu cầu Trung tâm thu xếp phiên dịch cho mình và tự chịu chi 

phí phiên dịch. 

 
 

Điều 11. Tiến hành hòa giải 

1. Trung tâm điều phối các công việc hành chính của thủ tục hòa giải trên cơ sở tham vấn 

với các bên, gồm các công việc sau: 

a) Sắp xếp phòng họp và ấn định ngày tổ chức các phiên hòa giải tại trụ sở của Trung 

tâm hoặc tại địa điểm khác theo sự thỏa thuận của các bên; 

b) Thực hiện việc gửi thông báo, tài liệu của vụ tranh chấp tới các bên và Hòa giải viên; 

c) Cung cấp các hỗ trợ hành chính khác. 

2. Khi bắt đầu tiến hành hòa giải, Hòa giải viên có thể yêu cầu mỗi bên gửi tới Hòa giải 

viên bản trình bày ý kiến của mình về các vấn đề đang tranh chấp. 

3. Hòa giải viên có thể tổ chức các phiên hòa giải chung để trao đổi với các bên hoặc các 

phiên hòa giải riêng với từng bên. Một bên có thể yêu cầu có phiên hòa giải riêng với 
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Hòa giải viên tại bất cứ thời điểm nào của thủ tục hòa giải. Các phiên hòa giải có thể 

được thực hiện bằng hình thức họp trực tiếp hoặc các hình thức khác. 

4. Trước hoặc sau các phiên hòa giải quy định tại khoản 3 nói trên, Hòa giải viên có thể 

gặp trực tiếp hoặc liên lạc bằng bất cứ hình thức nào khác với một bên hoặc các bên 

trong nỗ lực giúp các bên hòa giải toàn bộ tranh chấp. 

5. Các phiên hòa giải được thực hiện không công khai, trừ khi các bên có thoả thuận khác. 

Trước khi phiên hòa giải diễn ra, Hòa giải viên và tất cả các bên phải được thông báo 

một cách kịp thời về những người khác muốn tham gia phiên hòa giải đó. Việc tham gia 

của những người này phải được sự đồng ý của Hòa giải viên và bên còn lại. 

6. Mỗi bên đều có thể tự mình hoặc theo gợi ý của Hòa giải viên thông báo cho Hòa giải 

viên biết về các đề xuất của mình liên quan tới giải pháp hòa giải. 

 
 

Điều 12. Trao đổi thông báo, tài liệu trong hòa giải 

1. Việc trao đổi các thông báo, tài liệu bằng văn bản giữa các bên và Hòa giải viên trong 

thủ tục hòa giải được thực hiện thông qua Trung tâm, trừ trường hợp các thông báo, tài 

liệu này được nộp trực tiếp cho Hòa giải viên tại các phiên hòa giải riêng với lưu ý rõ 

rằng các thông báo, tài liệu đó phải được Hòa giải viên giữ bí mật với bên còn lại. 

2. Thông báo, tài liệu được Trung tâm gửi tới các bên theo đúng địa chỉ do các bên cung 

cấp và có thể gửi bằng giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư điện tử, fax hoặc bằng bất cứ 

phương thức nào khác có ghi nhận việc gửi này. 

 
 

Điều 13. Trách nhiệm của các bên trong hòa giải 

Các bên tham gia hòa giải với tinh thần thiện chí, gồm việc hợp tác với nhau và với Hòa 

giải viên để thúc đẩy quá trình hòa giải đạt được kết quả tích cực, trình bày chính xác 

các chi tiết của vụ tranh chấp và cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến vụ 

tranh chấp theo yêu cầu của Hòa giải viên. 

 
 

Điều 14. Bảo mật 

1. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác bằng văn bản, mọi thông tin có được từ thủ 

tục hòa giải phải được Hòa giải viên, các bên và người khác tham gia vào thủ tục hòa 

giải giữ bí mật. 

2. Nội dung Văn bản về kết quả hòa giải thành cũng phải được Hòa giải viên và các bên 

giữ bí mật, trừ trường hợp việc công khai là cần thiết để phục vụ việc công nhận và thi 

hành kết quả hòa giải thành đó. 

3. Bất cứ thông tin nào được trao đổi giữa một bên với Hòa giải viên trong phiên họp riêng 

là bí mật và không được tiết lộ tới bất kỳ bên nào khác tham gia hòa giải, trừ khi có sự 

đồng ý trước của bên đã cung cấp thông tin. 
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4. Không ai được ghi âm, ghi hình hay ghi biên bản chính thức của bất cứ giai đoạn nào 

của thủ tục hòa giải, trừ Hòa giải viên được thực hiện ghi chép để phục vụ cho việc tiến 

hành hòa giải. 

5. Bất kỳ tài liệu hoặc bất kỳ thông tin nào chỉ có thể có được thông qua thủ tục hòa giải thì 

không được sử dụng làm chứng cứ trong các thủ tục tố tụng tại tòa án, trọng tài hoặc 

các thủ tục tố tụng khác sau này. Các bên không được yêu cầu Hòa giải viên làm nhân 

chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào đối với tranh chấp đã qua thủ tục hòa giải hoặc 

tranh chấp khác phát sinh từ cùng giao dịch đó. 

 
 

Điều 15. Văn bản về kết quả hòa giải thành 

1. Kết quả hòa giải thành phải được lập thành văn bản và gồm các nội dung chính sau 

đây: 

a) Căn cứ tiến hành hòa giải; 

b) Thông tin cơ bản về các bên; 

c) Nội dung chủ yếu của vụ việc; 

d) Thỏa thuận đạt được và các giải pháp thực hiện; 

e) Các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật; 

f) Chữ ký của các bên và Hòa giải viên. 

2. Văn bản về kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành đối với các bên theo quy định 

của pháp luật. 

 
 

Điều 16. Chấm dứt thủ tục hòa giải 

1. Thủ tục hòa giải chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

a) Khi các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành; 

b) Khi Hòa giải viên, sau khi tham khảo ý kiến các bên, tuyên bố bằng văn bản rằng 

theo ý kiến của Hòa giải viên thì việc tiếp tục thủ tục hòa giải không có khả năng đạt 

được thỏa thuận hòa giải thành; 

c) Khi một hoặc các bên thông báo bằng văn bản tới Hòa giải viên rằng bên đó muốn 

chấm dứt hòa giải; 

d) Khi bên được yêu cầu hòa giải từ chối tiến hành hòa giải hoặc không gửi Bản trả lời 

tới Trung tâm trong thời hạn mà Trung tâm ấn định; 

e) Khi thời hạn thanh toán phí hòa giải theo yêu cầu của Trung tâm đã hết mà không có 

hành động phù hợp nào được thực hiện. 

2. Trung tâm thông báo bằng văn bản cho các bên và hòa giải viên về việc chấm dứt thủ 

tục hòa giải. 

 
 

CHƯƠNG 3. PHÍ HÒA GIẢI VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH 
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Điều 17. Phí hòa giải và chi phí phát sinh 

1. Phí hòa giải được tính theo Biểu phí Hòa giải của Trung tâm gồm các khoản sau: 

a) Phí đăng ký hòa giải; 

b) Thù lao cho hòa giải viên; 

c) Phí hành chính của Trung tâm liên quan tới việc giải quyết vụ tranh chấp. 

2. Chi phí phát sinh được tính theo chi phí thực tế gồm: 

a) Chi phí đi lại, ở và các chi phí khác cho Hòa giải viên; 

b) Các chi phí khác phát sinh theo yêu cầu của các bên. 

3. Nếu các bên không có thỏa thuận khác, các khoản phí và chi phí nêu tại các mục 1(b), 

1(c) và 2(a) được phân bổ đều cho các bên cùng chịu; chi phí nêu tại mục 2(b) phát sinh 

do bên yêu cầu chi trả. Một bên có thể trả thay bên khác bất kỳ khoản phí và chi phí nào 

theo quy định tại Điều này. 

 
 

Điều 18. Nộp phí hòa giải và chi phí phát sinh 

1. Thủ tục nộp phí hòa giải được thực hiện theo các quy định tại Biểu phí hòa giải của 

Trung tâm và theo các hướng dẫn của Trung tâm. 

2. Trung tâm có quyền yêu cầu một hoặc các bên tạm ứng các chi phí phát sinh trong khi 

tiến hành hòa giải. Nếu khoản tạm ứng không được một hoặc các bên thực hiện đầy đủ, 

Trung tâm có quyền từ chối cung cấp các dịch vụ mà các bên yêu cầu hoặc yêu cầu 

Hòa giải viên tạm dừng thủ tục hòa giải. 

3. Sau khi chấm dứt thủ tục hòa giải, Trung tâm tính toán chi phí thực tế đối với các chi phí 

tại khoản 2 Điều này. Nếu số tiền tạm ứng cao hơn chi phí thực tế, Trung tâm hoàn trả 

số tiền còn dư cho bên đã tạm ứng; nếu chi phí thực tế cao hơn số tiền tạm ứng thì các 

bên phải nộp bổ sung cho Trung tâm./. 
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