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Giới thiệu tóm tắt về Công ty Luật Hồng Hà

Cập nhật: 10-04-2011 19:03:17    

N?m 2002,V?n phòng Lu?t s? H?ng Hà thu?c ?oàn Lu?t s? Thành ph? Hà N?i do Th?c s?, Lu?t s? Ph?m Thanh Bình thành l?p, ??t tr? s? t?i: S? 8 ph? ?ình Ngang , ph??ng C?a Nam, qu?n Hoàn Ki?m, Thành ph? Hà N?i. Sau ?ó gi?i th? theo pháp l?nh lu?t s? n?m

2001do Th?c s? Ph?m Thanh Bình không còn là Lu?t S?.

Cuối năm 2004 luật sư Nông Thị Hồng Hà thành lập Văn phòng luật sư Hồng Hà và trở thành Trưởng văn phòng ,trụ

sở tại địa chỉ số 8 phố Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

?? ?áp ?ng nhu c?u m? r?ng ho?t ??ng, t? tháng 12/ 2007, V?n phòng Lu?t s? H?ng Hà chuy?n ??i mô hình ho?t ??ng, thành l?p Công ty Lu?t TNHH H?ng Hà do Lu?t s? Nông Th? H?ng Hà làm Giám ??c và lu?t s? Nguy?n Th? H?i H??ng là thành viên có tr? s? t?i

các ??a ch?: s? 8 ph? ?ình Ngang, s? 2 Thi Sách, s? 114 Phan K? Bính.

Thể theo nguyện vọng cá nhân, tháng 5/2011 Luật sư Nguyễn Thị Hải Hương tách ra thành lập Công ty luật TNHH

Khánh Minh. Lúc này luật sư Phạm Thanh Bình đã thôi công chức trở thành thành viên của công ty.

Tháng 4/2012 luật sư Phạm Thanh Bình đã đứng ra thành lập Công ty luật TNHH Bảo Ngọc.

Từ ngày 06 tháng 2 năm 2014, Công ty Luật Hồng Hà chính thức chuyển về Trụ sở mới tại: 

Phòng 204, CT3A khu đô thị

mới Cổ Nhuế - Nam Cường ( đối diện Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng), Hà Nội

Công ty hi?n có ??i di?n t?i Thành ph? H? Chí Minh và Thành ph? ?à N?ng. Công ty c?ng có m?i quan h? t?t ??p v?i m?t s? V?n phòng Lu?t s? t?i Hoa K? và m?t s? n??c thu?c Liên minh Châu Âu (EU) nh? CH Séc, V??ng qu?c B?…

Làm vi?c th??ng xuyên t?i Công ty là các Lu?t s? có trình ?? h?c v?n cao, hành ngh? lâu n?m trong l?nh v?c tranh t?ng và t? v?n pháp lu?t.Nhi?u lu?t s? sau nhi?u n?m làm vi?c t?i Công ty, tích l?y nhi?u kinh nghi?m ?ã tr??ng thành nh?:

1/ Luật Sư Vũ Tiến Vinh giám đốc công ty luật Bảo An.

2/ Luật sư Bạch Thị Thu Hằng giám đóc công ty luật Quốc Minh.

3/ Luật sư Nguyễn Thị Hải Hường giám đốc công ty luật Khánh Minh

4/ Luật sư Phạm Thanh Bình giám đốc công ty luật Bảo Ngọc

Ngoài ra, Công ty còn có s? c?ng tác c?a các chuyên gia pháp lý gi?i v? chuyên môn, uy tín và nhi?u kinh nghi?m công tác t?i m?t s? c? quan qu?n lý Nhà n??c nên ho?t ??ng ho?t ??ng c?a Công ty khá ?a d?ng.

V?i ??i ng? Lu?t s? và các C?ng tác viên ?ông ??o, Công ty ho?t ??ng trên nhi?u l?nh v?c nh?: Hình s?, Dân s?, Kinh t?, Hành chính, Lao ??ng, ??t ?ai, Hôn nhân và gia ?ình…

Công ty c?ng làm t? v?n cho khách hàng v? các l?nh v?c nh? Thu?, ??u t? n??c ngoài, Th??ng m?i, Tài chính, Ngân hàng… và ?ã thu ???c nhi?u k?t qu? ?áng khích l?.
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Bên c?nh ho?t ??ng t? v?n và tranh t?ng, chúng tôi còn ???c m?i ph? tráchchuyên m?c T? v?n pháp lu?t trên VNExpress – T? báo ?i?n t? s? 1 c?a Vi?t Nam hi?n nay (2002-2010); là Lu?t s? cho kênh truy?n hình VTV4 c?a ?ài Truy?n hình Vi?t Nam– kênh dành cho

??ng bào Vi?t Nam ? xa T? qu?c; là khách m?i tham gia nhi?u ch??ng trình Di?n ?àn Vi?t c?a VTV4. Ngoài ra, Công ty còn là c?ng tác viên có uy tín c?a kênh truy?n hình Tin t?c- Th?i s? (VTV1), kênh thông tin kinh t? (Info TV) ?ài Truy?n hình Vi?t Nam; các kênh
VTC1, VTC2, VTC5 ?ài Truy?n hình k? thu?t s? VTC… Nh?ng s? ki?n pháp lý l?n c?a ??i s?ng xã h?i nh? vi?c nh?p kh?u và phân ph?i x?ng ch?a aceton (tháng 8/2006); v? công ty ?òi n? thuê (tháng 5/2007), v? em Nguy?n Th? Bình b? ng??c ?ãi, hành h? ? qu?n

Thanh Xuân, Hà N?i (tháng 11/2007); nh?ng v? vi?c xung quanh vi?c Vi?t Ki?u mua nhà ? Vi?t Nam (tháng 1 và tháng 4/2007) v.v… Công ty ??u ???c các kênh truy?n hình, các t? báo ?i?n t? l?n c?a Vi?t Nam m?i phát bi?u, ??a ra ý ki?n pháp lý…

Do có các ho?t ??ng sâu r?ng trên nhi?u l?nh v?c nên khách hàng c?a Công ty Lu?t TNHH H?ng Hà không ch? gi?i h?n là ng??i Vi?t Nam ? trong n??c mà còn c? nh?ng ng??i n??c ngoài, ng??i Vi?t Nam ? M?, Anh, Canada, Australia, Trung Qu?c, Nh?t b?n, Hàn
qu?c, nhi?u n??c thu?c EU… Nhi?u Công ty l?n c?a n??c ngoài t?i Vi?t Nam c?ng ?ã ký h?p ??ng s? d?ng d?ch v? pháp lý c?a Công ty, yêu c?u Công ty t? v?n cho h? trong các ho?t ??ng ??u t? ? Vi?t Nam. Nhi?u doanh nghi?p Vi?t Nam c?ng nh? doanh nghi?p n??c

ngoài ? Vi?t Nam ?ã ký h?p ??ng s? d?ng d?ch v? t? v?n th??ng xuyên do Công ty Lu?t TNHH H?ng Hà cung c?p.

Nh?ng k?t qu? thu ???c trong quá trình ho?t ??ng ?ã ghi nh?n s? ?óng góp c?a Công ty Lu?t H?ng Hà trong quá trình ho?t ??ng, ??c bi?t là ho?t ??ng h? tr? doanh nghi?p, b?o v? các quy?n và l?i ích h?p pháp c?a các t? ch?c, cá nhân theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

??n v?i Công ty lu?t H?ng Hà khách hàng s? ???c ph?c v? m?t cách t?n tình, chu ?áo và hi?u qu? v?i phong cách chuyên nghi?p cao.

“T?t c? vì quy?n l?i khách hàng” là ph??ng châm ho?t ??ng ho?t ??ng c?a Công ty lu?t H?ng Hà.

??a ch? liên h? :

Tr? s? chính:

Phòng 204, CT3A khu đô thị mới Cổ Nhuế - Nam Cường ( đối diện Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng)

?i?n tho?i: (04) 2218.7281 – (04)2211.0393
Hotline: (04) 3990.9319

Website:
Http://www.hongha.vn
Http://www.luathongha.com

Http://www.luatsuhanoi.com

Email: contact@hongha.vn - tuvan@hongha.vn – luathongha@hongha.vn

??i di?n t?i Châu Âu:

1. VPLS KAVINEK&Partneri: Kralodvorska 16,110 00 Praha1 ( CH SEC)
?T: + 420 224 231 547
Fax: + 420 224 231 551

Email: pavel.kavinek@akkavinek.cz

2. VPLS Mission : 41 Rue des Pitteurs 4020 Liege ( V??ng qu?c B?)
?T: +32 4 314 4344
Fax: +32 4 343 7972

Email: info@mission.be
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