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THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN 

 

TRƯƠNG THANH ĐỨC 

 

 Giám đốc Công ty Luật TNHH ANVI 

 Hà Nội 

 duc.tt@anvilaw.com  

 Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Lĩnh vực chuyên môn 

Ngân hàng (Dịch vụ, tín dụng, giao dịch bảo đảm), Doanh nghiệp (tổ chức, quản trị, điều hành), 

Tài chính – Bảo hiểm – Chính sách thuế, Thương mại điện tử, Dân sự – Kinh tế – Lao động, Nhà 

đất – Bất động sản, Giao dịch vốn – M&A, Hành chính – Hình sự, Giải quyết tranh chấp 

Kinh nghiệm tổng quan 

▪ Đã có hơn 35 năm kinh nghiệm luật sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp, tài chính, 

ngân hàng, bảo hiểm; 27 năm nghiệp vụ và quản lý tại doanh nghiệp, trong đó có 19 năm tại 4 

ngân hàng thương mại. 

▪ Sáng lập và đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASI CO – Là hãng luật hàng đầu về 

lĩnh vực tư vấn tài chính – ngân hàng – bảo hiểm từ 2007 đến 2020; tách ra thành lập Công ty luật 

ANVI với vị trí Giám đốc. 

▪ Có khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháp luật và thực tế để giải quyết hài hòa vấn đề pháp 

lý của Khách hàng. 

Quá trình đào tạo 

1990 Cử nhân Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 

1990 Cử nhân Kỹ sư kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội 

Quá trình công tác 

Các cương vị đang đảm nhiệm 

▪ Luật sư Giám đốc Công ty Luật ANVI. 

▪ Trọng tài viên kiêm thành viên Hội đồng Khoa học Pháp lý Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

▪ Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC. 

▪ Uỷ viên Thường vụ – Trưởng Ban Tư vấn và Phản biện chính sách, Hội các Nhà Quản trị Doanh 
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nghiệp Việt Nam (VACD). 

▪ Thành viên thường trực Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển 

(PLD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). 

Các cương vị đã từng đảm nhiệm 

2007 – 2020 Chủ tịch HĐTV, sáng lập Công ty Luật Basico 

 

Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank và Giám đốc Pháp chế nhiều Ngân hàng 

trong suốt 19 năm gây dựng sự nghiệp pháp chế cho ngành Ngân hàng; là 

đồng “tác giả” của hệ thống quy chế, quy định, quy trình, mẫu biểu nghiệp 

vụ trọng yếu mà VIB, Maritime Bank và nhiều ngân hàng khác sử dụng. 

 
Chuyên gia tham vấn thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật của Văn phòng Chính phủ. 

 
Thành viên Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 

(Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, do Thủ tướng thành lập). 

Khóa 1 & 2,  

từ 2013 – 2017 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam – 

VNBA) 

Khóa 3,  

từ 2013 – 2019 
Thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp (Bộ Tư pháp) 

Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp 

▪ Đã tham gia tranh tụng bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các ngân hàng, 

doanh nghiệp trong hàng trăm vụ án kinh tế, dân sự, hình sự tại tất cả các cấp Tòa án, trong đó có 

các đại án ngân hàng như Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên – ACB), Huỳnh Thị Huyền Như 

(Vietinbank),… 

▪ Đã tham gia với tư cách Chủ tịch và thành viên Hội đồng Trọng tài, luật sư giải quyết hàng chục 

vụ tranh chấp về: Bảo hiểm; đầu tư; đấu thầu; hợp tác kinh doanh, góp vốn; mua bán, thuê bất 

động sản; thanh toán; xây dựng; vận chuyển, v.v.. 

Nghiên cứu và giảng dạy 

▪ Là một trong những nhà nghiên cứu, phản biện tích cực, thực tế, sâu sắc và hiệu quả nhất về các 

vấn đề pháp lý tài chính, ngân hàng theo đánh giá của VCCI và Bộ Tư pháp. Vì vậy, Ls. Trương 

Thanh Đức đã được mời tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; tham gia Hội đồng 

thẩm định nhiều Luật và Nghị định như Luật Công chứng năm 2006, Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 

2012, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017,… 

▪ Là tác giả 03 cuốn sách đều của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (đã in tổng cộng gần 12.000 

cuốn): 
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o “Kinh doanh sành luật” (Ứng dụng Luật Doanh nghiệp 2020 & quy định liên quan) (trước đây 

là “Luận giải về Luật Doanh nghiệp” – Ứng dụng Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định 

liên quan), xuất bản 12-2016, đã tái bản & in lần thứ 7 năm 2021 (512 trang); 

o “9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng” (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ 

luật Dân sự), xuất bản 10-2017, đã tái bản &à in lại lần thứ 6 năm 2021 (594 trang); 

o “Cẩm nang pháp luật ngân hàng” (Nhận diện những vấn đề pháp lý)”, xuất bản 5-2020, đã tái 

bản & in lại lần thứ 3 năm 2021 (626 trang khổ 16 x 24 cm). 

▪ Đồng tác giả một số cuốn sách như: 

o “Cẩm nang Hợp đồng thương mại” của VIAC, NXB Lao động 2010. 

o “Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp” (phần chuyên sâu) của Học viện Tư 

pháp, NXB Tư pháp năm 2016. 

▪ Đã tham gia hàng trăm buổi giảng pháp luật kinh tế, ngân hàng tại Học viện Tư pháp, Liên đoàn 

Luật sư Việt Nam, Viện Đại học Mở Hà Nội cũng như nhiều doanh nghiệp và trường đại học 

khác. 

▪ Đã hiện diện trên 6.800 lượt bài báo, tham luận, phỏng vấn và trích dẫn trong các loại hình báo 

chí như VTV1, VOV1, VITV, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Vietnamnet,… 

Ghi nhận & Khen thưởng 

2015 

Đã được Bộ Tư pháp trao tặng danh hiệu “Luật sư vì cộng đồng” năm 2012 

(danh hiệu vàng gần nhất được trao cho các hãng luật và luật sư tiêu biểu 

nhất của cả nước) và “Gương sáng Tư pháp” năm 2015. 

 
Đã được VCCI, Bộ Tư pháp, UBND thành phố Hải Phòng, Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen về các thành tích hoạt động. 

______________________ 


