
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ngày 05 tháng 11 năm 2018 

 
Công ty Luật TNHH bizconsult được thành lập và hoạt động theo Giấy Đăng Ký Hoạt Động 
số 01070336/TP/ĐKHĐ do Sở Tư Pháp Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/5/2008, có trụ sở chính 
tại Số 20 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội xin trân trọng thông báo về 
Ngày Trợ Giúp Pháp Lý miễn phí năm 2018. 
 
Thực hiện nội dung tại Công văn số 424/CV-ĐLSHN của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chào 
mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 - 10/10/2018) và 
hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam (ngày 09/11 hàng năm), Công ty Luật TNHH bizconsult 
tổ chức Ngày Trợ Giúp Pháp Lý miễn phí cho mọi người dân là đối tượng trợ giúp pháp lý trên 
địa bàn thành phố Hà Nội với thông tin cụ thể như sau: 
 
Thời gian:  
Từ 8h30 đến 12h, 13h30 đến 18h, thứ Năm ngày 08/11/2018. 
 
Địa điểm:  
Trụ sở Công ty Luật TNHH bizconsult, số 20 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 
 
Lĩnh vực thực hiện trợ giúp pháp lý:  
1. Lao động. 
2. Bảo hiểm xã hội. 
3. Hôn nhân gia đình. 
4. Quy trình và thủ tục khởi kiện trong lĩnh vực dân sự tại Tòa án nhân dân. 
 
Tài liệu cần chuẩn bị 
01 bộ hồ sơ bao gồm: 
1. Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh nhân thân 
2. Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý. 
 
Liên hệ 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chị Phạm Thị Minh Trang (0988.869.043) hoặc anh Lê Anh Kiên 
(0978.952.461) để được hướng dẫn chi tiết. 
 
Công ty Luật TNHH bizconsult mong muốn mang kiến thức, trí tuệ, tâm huyết và sự hiểu biết 
pháp luật của mình để phục vụ cho cộng đồng xã hội, nâng cao vai trò của pháp luật trong đời 
sống nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của hoạt động trợ giúp pháp lý tại Việt Nam. 

THÔNG BÁO  
NGÀY TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ 


