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Công ty Luật Hồng Hà (tiền thân là Văn phòng Luật sư Hồng Hà – địa chỉ cũ tại tầng 2, nhà số 8 Đình Ngang, quận

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Từ ngày 01/6/2010, Công ty Luật Hồng Hà đã chuyển đến địa điểm làm việc mới, không còn ở số 8 Đình Ngang, quận

Hoàn Kiếm nữa.

.Hiện nay, Công ty có Trụ sở tại 114 Phan Kế Bính, quận Ba Đình, TP Hà Nội

- ĐT: 04.2218.7281- 04.2211.0393 – Fax: 04.3762.1141 - Hotline: 04.3990.9309

- Email: luathongha@hongha.vn – Website: http://www.hongha.vn

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách hàng cũ của Công ty và cả những khách hàng mới, do chưa cập nhật được thông tin

mới hoặc do sử dụng thông tin trên những bài viết cũ của Công ty Luật Hồng Hà nên vẫn tìm đến địa điểm cũ ở số 8

Đình Ngang.

Lợi dụng hiện tượng này, một số người (cũng đang hành nghề Luật sư) đã đặt “văn phòng di động” của họ tại các quán

nước, quán café gần nhà số 8 Đình Ngang để đón khách đến tìm Công ty Luật Hồng Hà. Khi khách hỏi thăm, những

người này nói rằng Công ty Luật Hồng Hà hiện đã chuyển đi rất xa rồi (!), thậm chí họ còn nói Luật sư A, Luật sư

B…ở Công ty Luật Hồng Hà đã thôi không còn hành nghề Luật sư nữa…(!)

Để khỏi rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang” vì thiếu thông tin, để bảo đảm chất lượng dịch vụ pháp lý, nếu khách hàng

có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý do Công ty Luật Hồng Hà cung cấp, xin mời liên hệ với địa chỉ hiện hành của Công

ty tại 114 Phan Kế Bính, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Trân trọng thông báo.
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