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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Học viện Ngân hàng Hàn Quốc KBI – Hàn Quốc 

o Học viện Tư pháp 

o Đại học Luật Huế 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Tư vấn về tài chính – ngân hàng 

o Dân sự, kinh doanh – thương mại – đầu tư 

o Doanh nghiệp và bất động sản 

o Tham gia tố tụng liên quan đến các lĩnh vực nêu trên. 

THÀNH VIÊN 

o Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) 

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI 

o Luật sư Dương Thanh Minh là Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt 

Nam (VICMC) và Luật sư điều hành Công ty Luật DT Law văn phòng thành phố Hồ Chí Minh 

o Ls. Minh có 7 năm công tác tại Bộ Tư pháp, tham gia nhiều dự án xây dựng pháp luật. Ông 

đã làm việc và đảm nhiệm nhiều vị trí như Giám đốc Chi nhánh Công ty Luật TNHH Đại 

Tâm, Pháp chế cao cấp Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Giám đốc Chi nhánh – Phó Tổng Giám 

đốc – Tổng Giám đốc AMC – Ngân hàng Bắc Á, Uỷ viên Ban chủ nhiệm CLB Pháp chế – 

Hiệp Hội Ngân hàng, Công tác viên chuyên gia Vibonline – VCCI, Trọng tài viên thương mại 

VTA (Việt Nam) 

 



o LS Minh là tư vấn pháp lý cho nhiều tổ chức tín dụng, như BIDV, AGRIBANK, EVN Finance; 

Bao Viet Bank; MHD Bank…  về tín dụng, bảo đảm tiền vay và pháp lý ngân hàng; Tư vấn 

một số thương vụ, giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản. Trong đó có các dự án 

quy mô của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Daewon – Thủ Đức; Charm VN; Hoàng 

Gia; Tư vấn cấu trúc pháp lý, hình thức liên doanh, liên kết cho một số doanh nghiệp liên 

quan đến thành lập và hợp tác kinh doanh; Tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, 

trong đó có doanh nghiệp lớn như LICOGi, TUAN CHAU IMEXC, TSCSTELL;  

o Trong quá trình hành nghề, LS Minh đã bảo vệ thành công cho nhiều trường hợp tranh 

chấp như: Bảo vệ thành công tại phiên tòa phúc thẩm cho một Ngân hàng không phải 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán hơn 100 tỷ theo như phán quyết tại Bản án sơ 

thẩm; Bảo vệ thành công cho một công ty đầu tư trong hợp đồng trị giá 35 tỷ đồng với 

một doanh nghiệp thủy sản lớn của Việt Nam tại Cần Thơ; Bảo vệ hoạt động hợp tác kinh 

doanh của các cá nhân với tỷ lệ 66,7% giá trị tài sản của doanh nghiệp trong các tranh 

chấp với doanh nghiệp;  

o Ngoài ra, LS Minh còn tham gia Đào tạo, bồi dưỡng pháp lý cho doanh nghiệp theo dự án 

của Corporate Link, Tài chính CMF, AGRIBANK, TOPICA, HUL…; 

o LS Minh đã 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. 

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Anh 

o Tiếng Việt 

 


