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Xây dựng và Vật liệu xây dựng
Thương mại và Dịch vụ
Sở hữu trí tuệ
Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
Bảo hiểm
Hàng không
Phá sản và xử lý nợ
Nghệ thuật
Vận tải đường thuỷ và đóng tàu
Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
Y tế và Dược phẩm
Thực phẩm và Đồ uống
Công nghệ thông tin và Điện tử
Giáo dục và Đào tạo
Dệt may và Da giày
Năng lượng

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI
o
o
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Luật sư Nguyễn Hưng Quang là Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam
(VICMC) và thành viên Ban Chấp hành Hội Luật Quốc tế Việt Nam.
Ls. Quang có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư,
thương mại, bảo hiểm, năng lượng, xây dựng, hợp tác công tư (PPP), tái cấu trúc doanh nghiệp.
Ls. Quang có nhiều kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp thương mại tại hệ thống toà án, trọng
tài ở Việt Nam và trọng tài trong khu vực Châu Á. Ông thực hiện nhiều nghiên cứu về hệ thống
tư pháp của Việt Nam với một số công trình nghiên cứu tiêu biểu được xuất bản trong nước và
quốc tế, như Báo cáo khảo sát Thực trạng quản lý hành chính tại toà án nhân dân địa phương
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tại Việt Nam (2014), Thí điểm về Cơ chế Giải quyết nhanh Vướng mắc Đầu tư tại Việt Nam
(SIRM) (2018), Bảo đảm thực thi hợp đồng tại Việt Nam (2017), Giải thích hợp đồng tại Việt Nam
(sắp xuất bản)…
Ls. Quang cũng tham gia xây dựng, góp ý hoặc đánh giá tác động nhiều quy định pháp luật tại
Việt Nam, điển hình như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Lao động…
Ngoài ra, Ls. Quang thường xuyên tham gia các hoạt động nghiên cứu luật với các trường đại
học lớn trên thế giới, như ĐH Stanford, New York, Melbourne, Monash…
Trong quá trình hành nghề, Ls. Quang đã tham gia thực hiện nhiều cuộc thương lượng và hoà
giải tranh chấp. Ông cũng tham gia nghiên cứu về hoạt động hoà giải ở Việt Nam cho các tổ chức
nghiên cứu nước ngoài và góp ý hoàn thiện Luật Hoà giải cơ sở, Bộ luật tố tụng dân sự…
Năm 2018, Ls. Quang hoàn thành khoá học chuyên sâu đầu tiên về hoà giải được tổ chức tại Việt
Nam bởi Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) của Anh Quốc.
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