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LĨNH VỰC LIÊN QUAN 
 
• Sở Hữu Trí Tuệ và Nhượng 

Quyền Thương Mại. 

Tiểu Sử 
 
Ngô Trang Linh tốt nghiệp Cử nhân Luật Thương mại quốc tế tại Đại 
học Luật Hà Nội. Trang Linh tham gia thực tập tại Công ty Luật TNHH 
Bizconsult vào năm 2019 và hiện nay đang là Trợ lý pháp lý tại Công 
ty. Trang Linh hỗ trợ các luật sư trong nhiều lĩnh vực pháp luật khác 
nhau của Sở hữu trí tuệ và Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam và 
các quốc gia khác. 
 

 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

- Cử Nhân Luật, Đại Học Luật Hà Nội; 
 
Một vài vụ việc Linh đã tham gia xử lý: 
 

- Tư vấn xử lý vi phạm đối với nhãn hiệu và bản quyền thuộc sở 
hữu của Tập đoàn Wyndham; 

- Tư vấn Koa-Sha Media Vietnam Co., Ltd (Việt Nam) về thủ tục 
pháp lý và các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của 
các ứng dụng trên điện thoại; 

- Tư vấn Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội (Transerco) về sở hữu 
trí tuệ, tên miền và quyền tác giả để bảo hộ Hình Ảnh Mỹ 
Thuật của Transerco; 

- Tư vấn cho Dunkin’ Donuts Franchising LLC thực hiện thủ tục 
chấm dứt nhượng quyền thương mại tại Việt Nam; 

- Hỗ trợ tư vấn cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
đăng ký nhãn hiệu mới và gia hạn các nhãn hiệu tại Việt Nam 
và các quốc gia khác; 



 
 
 
 

Trang | 2 – Lý lịch Ngô Trang Linh 

- Hỗ trợ Công ty cổ phần Nghiêm Thái Châu đăng ký nhãn hiệu 
và bản quyền tác giả để bảo hộ Hình Ảnh Mỹ Thuật; 

- Hỗ trợ tư vấn Salt Cancer Initiative các vấn đề về sở hữu trí 
tuệ và quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp; 

- Thực hiện đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 
và các quốc gia khác cho: ACAVA Limited, Amecc Jsc, PMA 
Industrier Vietnam Co.,Ltd; Yonex Kabushiki Kaisha; 
STAVIAN Vietnam Holdings Co., Ltd; 1C Limited Liability 
Company… 
 

 
 
 

  

 
 


