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TIỂU SỬ
Trần Châu Hoài Hận gia nhập Apolat Legal từ tháng 4 năm 2016 và
trở thành associate vào tháng 8/2019. Ông Hận có thế mạnh tư vấn
về luật sở hữu trí tuệ, tư vấn hợp đồng và giao dịch thương mại
quốc tế. Bên cạnh đó, ông Hận cũng có nhiều kinh nghiệm tư vấn
các vấn đề liên quan đến pháp luật công ty và cạnh tranh.

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Ông Hận thường xuyên tư vấn cho khách hàng trong hầu hết các
vấn đề liên quan đến pháp luật sở hữu trí tuệ, có thể kể đến như các
vấn đề về: bản quyền, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bí mật
thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, chống hàng giả, tên miền,
thương mại hóa tài sản trí tuệ, nhượng quyền thương mại, chuyển
quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và pháp luật về hoạt
động công nghệ. Ông Hận cũng phụ trách tư vấn pháp lý thường
xuyên cho nhiều khách hàng trong hoạt động kinh doanh thường
nhật, gồm pháp lý về quản trị công ty, thương mại và giấy phép.
Khách hàng của ông Hận thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tập trung
vào các công ty công nghệ, bán lẻ, vận tải, thực phẩm, phân phối và
giải trí,...

Become More Together

GIAO DỊCH NỔI BẬT

Tư vấn cho một công ty tài chính – công nghệ trong giao dịch
gọi vốn từ nhóm nhà đầu tư là các quỹ ngoại gồm Nextrans
(một quỹ đầu tư mạo hiểm của Hàn Quốc) và Beenext (một quỹ
đầu tư mạo hiểm của Mỹ - chuyên thực hiện đầu tư trong những
giai đoạn đầu tiên của một dự án);

M&A 

VĂN BẰNG

Trường luật Bangor, Đại
học Bangor, Anh Quốc -
Thạc sỹ Luật sở hữu trí tuệ
quốc tế (2019)
Đại học Kinh tế - Luật (Đại
học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh) - Cử nhân
Luật thương mại quốc tế
(2017)
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Tư vấn cho Jcorp Technology Pte Ltd (là một công ty tài chính
– công nghệ của Singapore) trong việc mua lại cổ phần của
một công ty ty tài chính – công nghệ Việt Nam;
Tư vấn cho một công ty quản lý khách sạn lớn trong khu vực
ASEAN trong thương vụ mua lại vốn của một khách sạn năm
sao cao cấp tại Việt Nam;
Tư vấn giao dịch chuyển nhượng, kinh doanh dự án nhà ở
thương mại tại tỉnh Đồng Nai bao gồm cấu trúc giao dịch, soạn
thảo hợp đồng.

Become More Together

Tư vấn và đại diện cho một công ty hoạt động trong lĩnh vực
F&B trong giao dịch nhận nhượng quyền một trong những
thương hiệu coffee lớn nhất thế giới về Việt Nam, bao gồm tư
vấn, soạn thảo hợp đồng, đại diện thương lượng và tư vấn hậu
giao dịch.

GIAO DỊCH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 

Tư vấn và đại diện cho một ca sĩ nổi tiếng (với tư cách là
nguyên đơn) để giải quyết tranh chấp về bản quyền với nền tảng
nghe nhạc kỹ thuật số lớn nhất Việt Nam;
Tư vấn và đại diện cho một thương hiệu ba lô, vali nổi tiếng của
Việt Nam (với tư cách là nguyên đơn) để giải quyết tranh chấp
sử dụng tên miền và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành
mạnh của đối thủ cạnh tranh khác;
Tư vấn cho công ty sản xuất mỹ phẩm danh tiếng của Đài Loan
về các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm
thương hiệu;
Tư vấn thường xuyên cho một trong những công ty kinh doanh
nhạc số bản quyền lớn của Việt Nam trong hoạt động kinh
doanh bản quyền nhạc số tại thị trường Việt Nam.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Tư vấn cho một trong những công ty mỹ phẩm lớn nhất của Anh
về hợp đồng phân phối và đại lý.
Tư vấn cho một công ty sản xuất thực phẩm lớn của Nhật Bản
giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán với nhà cung cấp Việt
Nam tại Việt Nam.

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC 
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Tác giả, "Sửa đổi luật sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền tác giả trong

bối cảnh kinh tế nền tảng", đăng trên báo Saigon Times ngày 29

tháng 1 năm 2021.

Đồng tác giả, "Nhu cầu thành lập tòa sở hữu trí tuệ tại Việt

Nam", đăng trên báo Saigon Times ngày 3 tháng 8 năm 2020.

Cẩm nang "Kinh doanh năm 2021 - Các vấn đề về phá sản

doanh nghiệp", Nhóm dự án Ngân hàng thế giới, ngày 3 tháng 6

năm 2020.

Tác giả, "Điều chỉnh giao dịch M&A thời đại dịch", đăng trên báo

Saigon Times ngày 7 tháng 5 năm 2020.

Tác giả, "M&A và bước quan trọng về thẩm định pháp lý tài sản

sở hữu trí tuệ", đăng trên báo Saigon Times ngày 5 tháng 3 năm

2020.

Tác giả, "Start up gọi vốn mùa dịch", đăng trên báo Saigon

Times ngày 24 tháng 4 năm 2020.

ẤN PHẨM

Tư vấn cho nhiều công ty công nghệ, thương mại điện tử và
phân phối liên quan đến hoạt động thường xuyên.
Tư vấn và đại diện cho đa dạng khách hàng về các dự án
nhượng quyền thương mại, giao dịch phân phối, thỏa thuận hợp
tác và các giao dịch thương mại khác tại Việt Nam.
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