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TIỂU SỬ

Trần Thị Ngọc Hòa là thành viên trẻ tuổi với nhiều kinh nghiệm về
pháp lý doanh nghiệp, rà soát và soạn thảo hợp đồng thương mại,
lao động đơn giản, hỗ trợ các hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn các
quy định pháp luật về khuyến mại cũng như xử lý các vấn đề pháp lý
liên quan đến doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ.

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Trần Thị Ngọc Hòa tham gia tư vấn, thành lập nhiều doanh nghiệp
trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng
đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và tư vấn các
vấn đề về giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người lao động nước
ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam. Có nhiều kinh nghiệm trong
việc tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu, bản quyền
cũng như tư vấn về các hoạt động khuyến mại của doanh nghiệp.

Become More Together

GIAO DỊCH NỔI BẬT

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tin đăng ký
doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mới thành lập; 
Tư vấn tuân thủ pháp luật, thực hiện các thủ tục pháp lý liên
quan đến thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp trong quá trình hoạt động của các thương hiệu như
Golden Star, Health Solutions, Cheese Coffee...
Hỗ trợ một số trường hợp liên quan đến hoạt động đầu tư của
các nhà đầu tư Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc … 

VĂN BẰNG

Trường Đại học Kinh tế –
Luật – Cử nhân Luật Kinh
doanh (2018) 
Chương trình đào tạo quản
lý tài sản sở hữu trí tuệ
(IAM) 

Noha

TRẦN THỊ NGỌC HÒA | Noha - Apolat Legal

https://apolatlegal.com/vi/people/nhan-su-phap-ly/tran-thi-ngoc-hoa/


Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý về giấy phép lao động
và thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
cho Công ty TNHH Asev Vietnam – một công ty du lịch hoạt
động trên khắp Đông Nam Á, có kinh nghiệm du lịch cá nhân và
sự kiện, có trụ sở chính ở Việt Nam, Campuchia, Thái Lan,
Myanmar và Lào; 
Tư vấn các hoạt động khuyến mại và thực hiện đăng ký khuyến
mại tại Sở Công Thương cho chi nhánh của Aeonmall tại Thành
phố Hồ Chí Minh và Bình Dương; 
Đăng ký nhãn hiệu và bản quyền cho các nhãn hiệu của Cheese
Coffee, HVStar, Lothamilk, Hệ thống trường quốc tế Tây Úc,
3Râu… 
Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Cơ quan
thuế, …
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