
 

 

THỂ LỆ THAM GIA VÒNG THI QUỐC GIA - CUỘC THI PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH VỀ 
LUẬT QUỐC TẾ VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI MOOT) 

 

1. Các điều khoản chung 

1.1. Tổ chức 

Cuộc thi Luật quốc tế về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (“the FDI Moot”, "The Skadden, 
Arps FDI Cuộc thi", hoặc "Cuộc thi") là cuộc thi hàng năm được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên 
cứu Pháp lý Quốc tế - CILS với sự hợp tác của các cơ sở đào tạo sau đây: Trường Luật Đại học 
Suffolk, Boston, Massachusetts; Trường Luật Pepperdine University, Malibu, California; Đại 
học Hoàng gia Luân Đôn (King's College London) và Tổ chức Trọng tài Đức (DIS), Frankfurt / 
Cologne, Đức.  

Ban Tổ chức đồng ý để Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL) và Đại học Luật TP.HCM 
("Ban Tổ chức") đăng cai tổ chức Vòng thi quốc gia của FDI Moot ("Vòng thi quốc gia") để lựa 
chọn 02 đội đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng thi khu vực châu Á-Thái Bình Dương (tổ chức 
tại Hàn Quốc từ 21-24/08/2018). 

1.2. Trách nhiệm Quản lý 

1. Ban Tổ Chức chịu trách nhiệm về việc tổ chức Vòng thi quốc gia. 

2. Tất cả các yêu cầu liên quan đến việc quản lý của Vòng thi quốc gia, việc thực hiện và 
giải thích Thể lệ tham gia phải được gửi tới Ban Tổ chức. 

3. Địa chỉ liên hệ của Ban Tổ chức:  

- Hội Luật quốc tế Việt Nam - Phòng 205 Nhà B, Khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại 
giao, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam; Điện Thoại: 00 84 4 38344540 (ext. 3205) | 
Fax: 00 84 4 38343543; hoiluatquocte@gmail.com 

- ĐH Luật TP. HCM: Số 2 Nguyễn Tất Thành, P.12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh  

- Mọi thông tin liên lạc với Ban Tổ chức sẽ được gửi qua e-mail: 
fdimoot.phientoagiadinh@gmail.com  

1.3. Nội dung thi 

1. Cuộc thi sẽ bao gồm một tranh chấp mang tính giả định liên quan đến khoản đầu tư của 
một nhà đầu tư nước ngoài tại một nước chủ nhà. 



 

2. Các quy tắc có liên quan (ví dụ Quy tắc về Thủ tục Trọng tài hoặc Quy tắc Bổ sung 
của Trung tâm Quốc tế Giải quyết Tranh chấp Đầu tư - ICSID, Các Quy tắc Trọng tài của Tòa án 
Trọng tài Quốc tế London - LCIA) hoặc các quy tắc đặc biệt (ví dụ Quy tắc Trọng tài 
UNCITRAL) sẽ áp dụng cho thủ tục tố tụng. 

1.4. Kết cấu Vòng thi quốc gia 

Vòng thi quốc gia sẽ bao gồm vòng tranh tụng trực tiếp (Điều 6). 

1.5. Địa điểm diễn ra Phiên tranh tụng 

Phiên tranh tụng sẽ được tổ chức tại Trụ sở Đại học Luật TP.HCM. 

1.6. Ngôn ngữ 

Vòng thi quốc gia sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh. 

2. THAM GIA  

2.1. Thành phần đội 

1. Các Trường đại học, học viện, cơ sở đào tạo trình độ đại học tại Việt Nam có chương 
trình học liên quan đến luật pháp ("Nhà trường") đều có thể tham gia vào Cuộc thi và Vòng thi 
quốc gia.  

2. Mỗi Nhà trường có thể cử tối đa 02 Đội. Mỗi Đội không quá 04 sinh viên. 

2.2. Tham gia tranh tụng 

1. Trong mỗi phiên tranh tụng, mỗi Đội chỉ có 02 đại diện. 

2. Các Đội sẽ không tiết lộ Nhà trường của mình cho Trọng tài viên hoặc các giám khảo 
chấm bài luận vào bất cứ thời gian nào trong Cuộc thi và Vòng thi quốc gia. Mỗi Đội sẽ được gọi 
bằng bí danh trong cuộc thi do Ban Tổ chức chỉ định. 

3. Các Đội tự chịu trách nhiệm cho việc đi lại và chỗ ở tại địa điểm diễn ra Vòng thi quốc 
gia.  

2.3. Trợ giúp bên ngoài 

1. Các Đội tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghiên cứu, các bài luận khi tham gia 
Vòng thi quốc gia và Cuộc thi. 

2. Các Đội có thể nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng chỉ giới hạn trong hướng dẫn 
chung, đề xuất các nguồn nghiên cứu, bình luận chung về lập luận, tổ chức và cơ cấu, và thực 
hành cho các phiên tranh tụng.  



 

3. Ban Tổ chức sẽ cố gắng tìm nguồn tài trợ để có thể hỗ trợ một phần cho các Đội dự 
Vòng thi quốc gia đến từ các địa phương ngoài TP. Hồ Chí Minh.  

3. ĐĂNG KÝ 

3.1. Mẫu đăng ký 

1. Mỗi Đội sẽ điền vào và nộp cho Ban Tổ chức trước ngày 31 tháng 5.  Mẫu đăng ký có 
sẵn trực tuyến tại http://www.fdimoot.org/teams/register.php. Bên cạnh đó, các đội đồng thời gửi 
danh sách tổng hợp về email fdimoot.phientoagiadinh@gmail.com để BTC nắm danh sách liên 
hệ.  

2. Trong Mẫu Đăng ký, mỗi Đội sẽ chỉ định đầu mối liên hệ với Ban Tổ chức. 

3.2. Phí đăng ký 

Các Đội thi sẽ không phải đóng phí để tham gia Vòng thi quốc gia. Tuy nhiên, các phí 
tham dự vòng thi Châu Á-Thái Bình Dương và vòng thi Quốc tế sẽ theo quy định chung.   

 

3.3. Đăng ký chính thức 

Ban Tổ chức chính thức xác nhận việc đăng ký của mỗi Đội và chỉ định bí danh để sử 
dụng trong Cuộc thi và Vòng thi quốc gia (trên các Bài tóm tắt, Bài luận và trong phiên tranh 
tụng) khi đã nhận được Đơn đăng ký và Lệ phí đăng ký. 

4. Đề thi 

4.1 Tranh chấp đầu tư 

1. Tranh chấp phát sinh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận. Hiệp định đầu tư, 
hiệp ước, hoặc luật pháp quốc gia quy định giải quyết tranh chấp trước một hội đồng trọng tài 
bao gồm ba trọng tài viên theo các quy tắc trọng tài được lựa chọn. 

2. Tranh chấp bao gồm một loạt các vấn đề pháp lý về hình thức và thực tiễn cả trong thủ 
tục trọng tài và quy định bảo hộ đầu tư nước ngoài. Có thể sử dụng bất kỳ quy định pháp luật 
hiện có hoặc giả định nào. 

3. Bản thân vụ tranh chấp và tên của tất cả các bên đề cập trong Đề thi đều không có thật. 
Bất kỳ sự giống nhau nào với một tranh chấp thực tế hoặc những người đang sống hoặc đã chết 
là hoàn toàn ngẫu nhiên. 

4.2 Thông báo Đề thi 

Đề thi được đăng tải tại địa chỉ http://fdimoot.org/problem.pdf. 



 

4.3 Yêu cầu làm rõ Đề thi 

1. Ban Tổ Chức bảo đảm các đội cơ hội bình đẳng nhưng có giới hạn (thời gian và số 
lượng) yêu cầu làm rõ Đề thi.  

2. Mọi yêu cầu làm rõ về đề thi do Ban Tổ chức quốc tế chuẩn bị và đăng tải trên trang 
web www.fdimoot.org. 

Điều 5: Bài tóm tắt và Bài luận 

Các Đội được chuyển từ Vòng thi quốc gia lên vòng Khu vực hoặc vòng Quốc tế phải 
nộp các Bài luận đầy đủ (Memorials) theo các quy định chung (nêu tại 
http://fdimoot.org/rules.php). 

Điều 6: Phiên tranh tụng 

6.1. Thủ tục chung: Vòng thi quốc gia sẽ bao gồm Vòng sơ loại, Bán kết và Chung kết. 

6.2. Tranh tụng: Mỗi Đội sẽ tranh tụng bằng tiếng Anh phần lập luận của mình để bảo vệ 
Nguyên đơn và Bị đơn.  

6.3. Các phiên tranh tụng: 

1. Mỗi phiên tranh tụng kéo dài 80 phút. Nguyên đơn và Bị đơn được phân chia mỗi bên 
40 phút, bao gồm không quá 5 phút cho mỗi lần phản bác (rebuttal) hoặc bác bỏ (surrebuttal)). 
Mỗi Đội sẽ phân bổ ít nhất 15 phút cho mỗi người tranh tụng. Thời gian đó bao gồm thời gian 
cần thiết để trả lời các câu hỏi bất kỳ của Ban Giám khảo. 

2. Trước khi phiên tòa diễn ra, các đội phải đệ trình lên Ban Giám khảo biên bản trình tự 
tranh tụng, bao gồm số lần phản bác và bác bỏ: hoặc là (i) theo thỏa thuận giữa các Đội, hoặc là 
(ii) đề xuất của mỗi Đội (với bản sao gửi cho đội đối phương). Nếu không thống nhất được trình 
tự tranh tụng, quyết định của Ban giám khảo là quyết định cuối cùng đối với các đề xuất. Ban 
giám khảo phải đảm bảo rằng cả hai đội đều được đối xử công bằng. 

3. Không quá 02 thành viên của Đội có thể bào chữa trong một Phiên tranh tụng. 

4. Ban Tổ chức sẽ thông báo về thời gian biểu của Phiên tranh tụng. 

6.4. Các Trọng tài viên: Ban giám khảo sẽ gồm 03 trọng tài viên để điều khiển một phiên tòa 
giả định.  

6.5. Trao đổi và sử dụng các thiết bị điện tử trong phiên tranh tụng 

1. Trong suốt phiên tranh tụng, thành viên các Đội đang tranh tụng chỉ được phép trao đổi 
với các thành viên khác của mình, với Trọng tài viên, Thư ký và Đội đối thủ. 



 

2. Hành vi làm sao lãng phiên giả định bị cấm. Các thành viên trong Đội tranh tụng trong 
một vòng điều trần có thể trao đổi bằng văn bản hoặc hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm tài liệu 
cần thiết. Không được trao đổi gì khác. 

3. Các Đội được phép sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào (điện thoại, máy tính bảng, máy 
tính xách tay,...) để tính thời gian, ghi chú, ghi luận điểm tranh luận hoặc cung cấp thông tin để 
hỗ trợ cho việc tranh tụng. Tuy nhiên, không được phép sử dụng các thiết bị trên để trao đổi với 
bất kỳ ai trừ các thành viên của đội mình. 

6.6 Tính công khai 

1. Tất cả các vòng tranh tụng sẽ được mở công khai. 

2. Ban Tổ Chức có quyền cung cấp trực tuyến thành viên của các Đội đang tranh tụng 
trên trang mạng của Ban Tổ chức. 

6.7 Bằng chứng: Các Đội không được cung cấp bằng chứng tài liệu (trưng bày, tài liệu phát tay, 
biểu đồ, vv...), trình chiếu, hoặc đối chứng với nhân chứng hoặc chuyên gia trong Phiên tranh 
tụng. 

6.8 Thăm dò Đối thủ 

1. Các thành viên của đội hoặc các cá nhân trực tiếp liên kết với bất kỳ Đội nào chỉ có 
quyền tham dự các trận đấu mà trong đó Đội của họ đang thi đấu, trừ khi Đội của họ đã bị loại. 

2. Không được phép ghi âm, quay phim hoặc chụp ảnh mà không có sự đồng ý trước của 
Ban Tổ chức khi Vòng thi đã bắt đầu. 

6.9 Tính điểm 

1. Trọng tài viên sẽ ghi lại điểm lập luận của từng cá nhân tranh biện trong Vòng sơ loại. 
Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị và cung cấp cho Trọng tài viên các phiếu chấm điểm chính thức. 

2. Trong việc đánh giá các phần tranh biện của từng cá nhân, Trọng tài viên sẽ tính đến 
năng lực, bao gồm các sự kiện liên quan, kiến thức về các quy định pháp lý, cấu trúc và logic của 
các lập luận, câu trả lời cho các câu hỏi.  

3. Mỗi Trọng tài viên sẽ trao cho sinh viên tranh tụng tối đa là 50 điểm cho mỗi vòng 
đấu.. 

4. Trọng tài viên sẽ tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức về thủ tục Tranh tụng 
(http://fdimoot.org/Instructions.doc). 

6.10 Vòng sơ loại 



 

1. Ban Tổ chức có quyền chọn cách thức tiến hành vòng sơ loại để bảo đảm các Đội sẽ 
đại diện Bị đơn và Nguyên đơn với số lần như nhau, và hai đội sẽ không đối mặt với nhau nhiều 
hơn hai lần. 

2. Các Đội sẽ vào vòng đấu loại trên cơ sở tổng số điểm, số trận đấu thắng hoặc theo một 
hệ thống xếp hạng phù hợp.  

6.11 Vòng đấu loại: Các đội qua vòng sơ loại sẽ được ghép cặp. Việc quyết định vai trò Nguyên 
đơn hoặc Bị đơn được xác định theo bốc thăm. 

Điều 7: Giải thưởng 

7.1. Đội chiến thắng  

1. Đội chiến thắng ở Trận chung kết sẽ chiến thắng Vòng thi quốc gia và nhận được hỗ 
trợ cho kinh phí tham gia Vòng thi Châu Á-Thái Bình Dương của FDIMoot.  

2. Đội thứ hai trong Trận chung kết sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ tiền đăng ký và đi lại để 
tham gia Vòng thi Châu Á-Thái Bình Dương của FDIMoot. 

7.2. Phần tranh tụng hay nhất 

Sinh viên có phần tranh tụng hay nhất sẽ được xác định bởi trung bình cộng của số điểm 
đạt được qua ba hoặc hơn trận đấu tại Vòng Sơ loại (bất kể đại diện cho Nguyên đơn hay Bị 
đơn), và sẽ nhận được Phần thưởng của Ban Tổ chức. 

8. Quy định khác 

8.1 Liên lạc 

Mọi yêu cầu liên quan đến việc tổ chức và quản lý Vòng thi quốc gia sẽ được chuyển đến 
Ban Tổ Chức thông qua e-mail. Không Đội nào được liên lạc trực tiếp với bất kỳ trọng tài hay 
Ban Giám khảo nào. 

8.2 Tuân thủ Thể lệ 

Bất kỳ Đội nào nộp Đơn Đăng ký theo đó đồng ý thực hiện Thể lệ này. 

8.3 Quyết định của Ban tổ chức 

Bất cứ quyết định nào của Ban Tổ Chức liên quan đến việc tổ chức, thi hành và quản lý 
Vòng thi quốc gia đều là cuối cùng và không khiếu nại. 


