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TIỂU SỬ

Bà Nguyễn Thị Trà My gia nhập Apolat Legal từ tháng 10 năm 2018
và hiện là Trợ lý luật sư. Bà My đã tham gia hỗ trợ các Luật sư công
việc liên quan đến thương lượng, giải quyết tranh chấp tại Tòa án
trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, dân sự, kinh doanh thương
mại…Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư
vấn lao động và tư vấn hợp đồng cũng là thế mạnh của Bà My.

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Bà My thường xuyên tham gia xử lý các công việc liên quan đến tư
vấn, giải quyết tranh chấp dân sự, lao động, kinh doanh thương mại,
bất động sản, hợp đồng tại Việt Nam.

Become More Together

GIAO DỊCH NỔI BẬT

Tham gia tố tụng tại Tòa án trong một số tranh chấp phát sinh
từ hợp đồng lao động, chế độ Bảo hiểm xã hội, hợp đồng chuyển
nhượng bất động sản, tranh chấp tài sản chung…; 
Tư vấn và soạn thảo các quy định, quy chế và bộ biểu mẫu nội
bộ doanh nghiệp như hành chính, lao động, nhân sự, quản trị
doanh nghiệp…; 
Tư vấn và hiệu chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa, thi công xây
dựng, hợp đồng lao động, hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp
đồng chuyển nhượng bất động sản…; 
Tư vấn pháp lý thường xuyên và tư vấn các hành vi cạnh tranh
không lành mạnh đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh
doanh dịch vụ sản xuất, thể thao, đại lý,…
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Đại học Mở TP Hồ Chí
Minh – Cử nhân Luật kinh
tế 2018 
Học viện tư pháp Thành
phố Hồ Chí Minh
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