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Mới đây, nhóm các sinh viên của Khoa 
Luật, ĐHQGHN vừa giành giải Vàng tại 
cuộc thi Hòa giải Quốc tế năm 2019 
được tổ chức tại Singapore (IMSG). 
Đây là thành quả đến từ nỗ lực không 
biết mệt mỏi của 3 cô gái: Lê Thị Tâm 
Đan - Sinh viên lớp kép 9; Nguyễn Thủy 
Tiên - Sinh viên lớp CLC K61 và Trần 
Nguyễn Anh Thư - Sinh viên lớp Luật 
Kinh doanh K62.

Chia sẻ về cuộc thi, Lê Thị Tâm Đan - Trưởng nhóm cho 
biết, cuộc thi Hòa giải Quốc tế Singapore là cơ hội có 
một không hai khi nhóm vừa dừng chân ở bán kết 

cuộc thi FDI Moot (Phiên tòa giả định Luật quốc tế về đầu tư 
trực tiếp nước ngoài). Ngay khi nhận được thông tin từ PGS.
TS Nguyễn Tiến Vinh - Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế, Khoa 
Luật, ĐHQGHN, nhóm đã bàn và lên kế hoạch, sắp xếp dự 
định cá nhân để chuẩn bị cho cuộc thi.

Đã từng tham gia nhiều cuộc thi quốc tế về diễn án giả định, 
nhóm vẫn luôn hi vọng có thể chạm tay vào huy chương sau 
mỗi cuộc thi nhưng lần này kết quả vượt xa ngoài mong đợi 
của 3 cô gái trẻ khi liên tiếp đạt giải Vàng ở mục Hòa giải và 
giải Đồng ở mục Luật sư tranh tụng.

Chia sẻ về quá trình tham dự cuộc thi, cả 3 sinh viên đều 
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cho rằng, điều khó khăn nhất chính 
là kiến thức và kinh nghiệm. Mặc dù 
đã từng tham gia các cuộc thi về diễn 
án giả định nhưng diễn án giả định về 
hòa giải lại là một lĩnh vực hoàn toàn 
khác, chưa kể khái niệm “hòa giải” 
cũng khá mới mẻ trong Luật Việt 
Nam. Tuy vậy, nhóm đã nhận được sự 
hỗ trợ tích cực về chuyên môn từ các 
chuyên gia, luật sư, hòa giải viên của 
Trung tâm Hòa giải Thương mại quốc 
tế Việt Nam (VICMC) và sự hỗ trợ về 
vật chất, kiến thức và tinh thần từ các 
giảng viên của Khoa Luật, ĐHQGHN. 
Chính những kinh nghiệm và kiến 
thức này đã giúp nhóm có thêm tự 
tin và động lực khi bước vào cuộc thi.

Là một phương thức giải quyết tranh 
chấp do các bên thỏa thuận và được 
hòa giải viên thương mại làm trung 
gian hỗ trợ, hòa giải thương mại đã 
thể hiện những ưu điểm nổi bật như 
linh hoạt về thủ tục, tính thân mật, sự 
tham gia của các bên vào quá trình 
hòa giải, đặt con người ở vị trí trung 
tâm, duy trì mối quan hệ, tạo lập quy 
chuẩn, sự kín đáo và tính bảo mật.

Đại diện nhóm, Tâm Đan cho rằng bí 

quyết để thể hiện tốt nhất tại cuộc 
thi chính là tinh thần luôn thoải mái, 
tự tin và hợp tác. Với cách thức đó, 
không chỉ đạt giải tại cuộc thi mà 
nhóm đã có thêm rất nhiều người bạn 
từ Việt Nam, Brazil, Ấn Độ, Singapore, 
Mỹ, Thuỵ Điển, Kenya, Trung Quốc.

Trở về từ cuộc thi, cả 3 cô gái đều 
cho rằng họ sẽ tiếp tục các công việc 
thường nhật: đi học, đi làm, thực 
tập. Tuy nhiên nhóm cũng sẽ không 
bỏ qua bất kỳ cơ hội nào khi cả 3 đã 

cùng lên kế hoạch tham dự các cuộc 
thi diễn án giả định khác như: Vmoot, 
Moot CISG.

Tâm Đan cũng cho biết thêm, nhóm 
cũng đang trong quá trình tuyển 
thành viên để lập đội tham dự các 
cuộc thi trong nước và quốc tế. Cũng 
theo Tâm Đan, khối lượng kiến thức 
các sinh viên nhận được sau mỗi cuộc 
thi sẽ tương đương cả năm học.

DIEÃN ÑAØN SINH VIEÂN

International Mediation Singapore (IMSG) là cuộc 
thi diễn án giả tưởng tập trung vào kỹ năng hòa giải 
của hòa giải viên và kỹ năng tranh tụng của luật sư 
đại diện cho các bên tranh chấp. Sinh viên tham gia 
cuộc thi sẽ được trải nghiệm cả vai trò của hòa giải 
viên và luật sư tranh tụng trong một phiên hòa giải 
giả định về một vụ việc giả định. Cuộc thi được tổ 
chức bởi Viện Hòa giải Quốc tế Singapore (Singapore 
International Mediation Institute - SIMI) - một cơ quan 
trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore có mục tiêu 
thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, và các 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu về hòa giải.

Năm 2019 là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức để 
kỷ niệm lễ ký kết Công ước của Liên Hợp quốc về Thỏa 
thuận giải quyết tranh chấp quốc tế đạt được qua hòa 
giải (còn gọi là Công ước Singapore về Hòa giải). Cuộc 
thi năm nay thu hút 40 đội thi (khoảng 140 thí sinh) 
đến từ 30 trường đại học của 17 quốc gia và vùng 
lãnh thổ.

Công ước Singapore về Hòa giải là khuôn khổ pháp 
lý thống nhất và hiệu quả để thực thi thỏa thuận hòa 
giải thành, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hòa 
giải như một phương thức giải quyết thay thế đối với 
các tranh chấp thương mại quốc tế.

CUỘC THI HOÀ GIẢI QUỐC TẾ SINGAPORE 2019


