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Một trong những giá trị và mục tiêu cốt 
lõi của chúng tôi là cung cấp cho khách 
hàng những giải pháp tiết kiệm chi phí 

nhất, giảm thiểu các rủi ro và tối đa hóa 
lợi nhuận. 
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SÁNG CHẾ, THIẾT KẾ BỐ TRÍ  & KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
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QUYỀN TÁC GIẢ VÀ CÁC QUYỀN LIÊN QUAN

TÊN MIỀN
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* Tuyên bố miễn trách: Toàn bộ tài liệu được chuẩn bị chỉ nhằm đưa ra thông tin khái quát. Thông tin trong bản 
tin cập nhật này không dùng cho mục đích, và không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Vui lòng không thực 
hiện hoặc ngừng thực hiện bất kỳ công việc nào trên cơ sở các thông tin được cung cấp trong bản tin này, mà 
chưa tham vấn các luật sư của chúng tôi về tình trạng pháp lý và tình hình thực tế của bạn. Apolat Legal không 
chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho bất kỳ ai thực hiện hoặc ngừng thực hiện công việc của 
mình trên cơ sở các thông tin đưa ra trong bản tin này. Với bất kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng tham khảo chuyên 
gia tư vấn thích hợp.



Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam 
có thế mạnh về tư vấn và tham gia tranh 
tụng trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, được phụ 
trách bởi đội ngũ luật sư và kỹ sư được tuyển 
chọn khắt khe và có chuyên môn cao.

Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn cho khách 
hàng về mọi khía cạnh của lĩnh vực Sở hữu trí 
tuệ, bao gồm quá trình tạo lập, khai thác và 
thực thi Quyền sở hữu trí tuệ. Đối tượng 
khách hàng của chúng tôi là các cá nhân, 
doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực từ khoa học cơ bản, công 
nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe, công 
nghệ cao, dịch vụ tài chính, viễn thông, 
truyền thông đa phương tiện, xuất bản, thể 
thao, hàng tiêu dùng và bán lẻ. 

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ 
pháp lý với tiêu chuẩn tốt nhất, luôn mang lại 
những cơ hội và lời khuyên đáng tin cậy, hỗ 
trợ và tạo điều kiện cho khách hàng đưa ra 
những quyết định phù hợp. Sự kết hợp giữa 
chuyên môn, hiểu biết sâu trong lĩnh vực Sở 
hữu trí tuệ cùng với chất lượng dịch vụ cao 
cho phép chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách 
hàng trong những tranh chấp hay giao dịch 
phức tạp.
 
Apolat Legal có trụ sở chính tại thành phố Hồ 
Chí Minh, là trung tâm kinh tế, chính trị và 
tập hợp nhiều chuyên gia, luật sư chuyên 
môn cao trong nước và dễ dàng kết nối với 
các chuyên gia về Sở hữu trí tuệ tại các quốc 
gia ASEAN. Chính những hệ thống liên kết ở 
cấp độ địa phương và quốc tế này đã giúp 
chúng tôi cung cấp những dịch vụ tốt nhất 
nhằm đáp ứng như cầu cũng như kỳ vọng 
của khách hàng. Chúng tôi cũng xây dựng và 
duy trì mạng lưới đối tác rộng khắp, cung cấp 
một nền tảng hợp tác vững chắc, để từ đó 
tạo cơ sở cho chúng tôi thiết lập, duy trì và 
bảo vệ tài sản Sở hữu trí tuệ cho khách hàng 
ở bất kì khu vực nào trên thế giới. 

VỀ
CHÚNG

TÔI 
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Apolat Legal cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước, với quy mô từ các dự án 
khởi nghiệp tới các tập đoàn đa quốc gia. Chúng tôi hướng đến cung cấp một dịch vụ toàn diện cho 
khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất. 

Không ngừng phát triển, sáng tạo để có thể hiểu hơn và tiếp cận tốt với khách hàng là điều mà chúng 
tôi luôn hướng tới. Đi cùng với đó là sự cam kết về chất lượng dịch vụ cũng như việc cung cấp các giải 
pháp pháp lý nhanh chóng, đáng tin cậy.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những lời khuyên Sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực sau:

-    Sáng chế, Thiết kế bố trí & Kiểu dáng công nghiệp;

-    Nhãn hiệu, Khẩu hiệu quảng cáo, Tên thương mại;

-    Quyền tác giả & Quyền liên quan;

-    Tên Miền;

-    Cấp phép, Chuyển giao Công nghệ & Nhượng quyền thương mại;

-    Chống hàng giả, Chống vi phạm bản quyền & Thực thi;

-    Tranh tụng & Giải quyết tranh chấp thay thế.
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Giải quyết tranh chấp: Chúng tôi đại 
diện cho chủ sở hữu quyền Sở hữu trí 
tuệ trong mọi hình thức tranh chấp liên 
quan tới nhãn hiệu, chống hàng giả, 
quyền tác giả, quyền đối với cơ sở dữ 
liệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, 
giống cây trồng, vi phạm tuyên bố về 
bảo mật. Chúng tôi có kinh nghiệm giải 
quyết các tranh chấp xảy ra trong nước 
và nhiều khu vực tài phán khác nhau ở 
các cấp độ tranh tụng bao gồm tại tòa 
án, cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ và 
trọng tài. 

Thỏa thuận thương mại về Sở hữu trí 
tuệ: Một phần quan trọng trong các lĩnh 
vực hoạt động của Apolat Legal liên 
quan tới tư vấn về cấp phép bằng sáng 
chế và nhãn hiệu, các thỏa thuận phân 
phối, thỏa thuận tài trợ và các thương 
vụ nhượng quyền thương mại. Chúng 
tôi cũng cung cấp các lời khuyên mang 
tính chiến lược trong việc quản lý và 
thương mại hóa danh mục bản quyền 
và nhãn hiệu. 

Sáp nhập & mua lại và các giao dịch 
vốn: Apolat Legal được biết đến nhiều 
với các giao dịch Sở hữu trí tuệ trong các 
thương vụ sáp nhập, mua lại, thanh lý và 
liên doanh mà công nghệ hoặc thương 
hiệu đóng vai trò không thể thiếu trong 
giao dịch, cấu trúc hoặc giá trị của giao 
dịch. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng 
cách thức đánh giá danh mục tài sản sở 
hữu trí tuệ, tạo lập và thực thi các biện 
pháp bảo đảm đối với tài sản trí tuệ và 
cấu trúc cấp phép phức tạp.

Các vấn đề Sở hữu trí tuệ liên quan 
tới Công nghệ: Chúng tôi thường 
xuyên tư vấn về các khía cạnh liên quan 
đến Sở hữu trí tuệ trong việc cấp phép 
phần mềm, chuyển giao công nghệ, 
thỏa thuận phát triển và bảo trì công 
nghệ. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng hiểu 
rõ hơn về các vấn đề liên quan đến Sở 
hữu trí tuệ phát sinh từ các sáng chế 
trong công nghệ kỹ thuật và các lĩnh 
vực gồm Internet Vạn Vật, Robot, Trí tuệ 
nhân tạo và In 3D. Apolat Legal cũng tư 
vấn cho các tổ chức tài chính đã thành 
lập, các công ty công nghệ viễn thông 
toàn cầu, các nhà đầu tư và các dự án 
start-up về sự ảnh hưởng của Sở hữu trí 
tuệ đối với các hoạt động về công nghệ 
tài chính của họ.

TRO G



Một trong những giá trị và 
mục tiêu cốt lõi của chúng 
tôi là cung cấp cho khách 
hàng những giải pháp tiết 
kiệm chi phí nhất, giảm 
thiểu các rủi ro và tối đa hóa 
lợi nhuận. 

Giá trị và mục tiêu cốt lõi
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Chúng tôi cung cấp những lời khuyên hiệu quả có tính thực tiễn và kỹ thuật trong nhiều lĩnh 
vực khoa học, công nghệ và công nghiệp bao gồm dược phẩm, hóa chất, công nghệ sinh 
học, công nghệ nano, cơ khí và điện. Sự đa dạng trong đội ngũ của chúng tôi cho phép 
chúng tôi tiếp cận các khách hàng liên ngành.

Với mức độ phối hợp cao và nhịp nhàng, đội ngũ kỹ sư, luật sư và dịch thuật viên của chúng 
tôi có khả năng thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến sáng chế; cụ thể là tra cứu khả 
năng bảo hộ, soạn thảo, đăng ký, theo đuổi đơn, quản lý danh mục sáng chế, mua lại và sáp 
nhập, khai thác, bảo trì, thực thi và bảo vệ quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và 
thiết kế bố trí.

Các dịch vụ liên quan:

-   Tra cứu;
-   Soạn thảo đơn đăng ký;
-   Đăng ký sáng chế;
-   Quản lý danh mục bằng sáng chế;
-   Cấp phép;
-   Sáp nhập & Mua lại;
-   Thực thi quyền đối với sáng chế;
-   Tranh tụng.

SÁNG CHẾ, 
THIẾT KẾ BỐ TRÍ & 
KIỂU DÁNG 
CÔNG NGHIỆP

Apolat | 05



Đối với nhiều doanh nghiệp, nhãn hiệu là một phần rất quan trọng trong nhận diện thương hiệu 
của doanh nghiệp. Khách hàng thường nhận diện bạn thông qua logo, khẩu hiệu, sự bố trí màu 
sắc hoặc thậm chí là thông qua âm thanh. Cách tốt nhất để bảo vệ những yếu tố riêng biệt trên 
cho thương hiệu của bạn là đăng ký nhãn hiệu. 

Đội ngũ luật sư chuyên về nhãn hiệu tại Apolat Legal có thể giúp bạn:

-   Tra cứu;
-   Soạn đơn đăng ký;
-   Theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu;
-   Gia hạn;
-   Quản lý danh mục nhãn hiệu;
-   Cấp phép & Nhượng quyền thương mại;
-   Sáp nhập và mua lại;
-   Thực thi quyền đối với nhãn hiệu;
-   Tranh tụng. 

Các dịch vụ pháp lý của chúng tôi cũng bao gồm tư vấn thỏa thuận cấp phép, thỏa thuận 
nhượng quyền, chuyển nhượng quyền, sáp nhập và mua lại, quản lý danh mục nhãn hiệu và 
tranh tụng.
 

NHÃN HIỆU
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Quyền tác giả là lĩnh vực luật Sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt với việc 
tạo ra và phổ biến một loạt các tác phẩm hiện nay được thực hiện dễ dàng bằng phương tiện 
điện tử. Cách mạng kỹ thuật số đã ảnh hưởng không chỉ lên quyền tác giả phần mền và âm 
nhạc, mà còn trong đa dạng các lĩnh vực khác như xuất bản sách, phát sóng vệ tinh và cơ sở 
dữ liệu. 

Tại Apolat Legal, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những dịch vụ tốt 
nhất, cung cấp kịp thời những giải pháp pháp lý hiệu quả, đáng tin cậy nhằm giúp khách 
hàng bảo vệ và thực thi quyền tác giả.

Những dịch vụ liên quan:

-   Đăng ký;
-   Quản lý danh mục quyền tác giả và quyền liên quan;
-   Cấp phép & Chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan;
-   Soạn thảo & Đàm phán thỏa thuận quyền tác giả và quyền liên quan;
-   Thực thi Quyền tác giả và quyền liên quan;
-   Tranh tụng.

QUYỀN TÁC GIẢ 
VÀ CÁC QUYỀN 
LIÊN QUAN
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Giải quyết đối với các tranh chấp về tên miền hiện nay ngày càng trở nên phức tạp. 

Đội ngũ luật sư của Apolat Legal đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp 
về tên miền với kết quả người đăng kí đồng ý chuyển nhượng tên miền. Tuy nhiên, chúng tôi 
cũng giải quyết nhiều vụ việc cần phải nộp đơn khiếu nại chính thức, chẳng hạn như theo 
Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP) tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO) cũng như theo pháp luật Việt Nam. 

TÊN MIỀN
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Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng của các luật sư và kỹ sư chuyên ngành của 
chúng tôi giúp khách hàng quản lý hiệu quả tài sản Sở hữu trí tuệ thông qua việc cấp phép, 
chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại và các thỏa thuận thương mại khác. 
Nhượng quyền thương mại là một phương thức kinh doanh đang phát triển nhanh tại Việt 
Nam. Doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, thực phẩm, bất động sản và 
các dịch vụ chuyên nghiệp có thể chọn phát triển dự án của họ thông qua nhượng quyền 
thương mại.

Các luật sư hoạt động trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại của chúng tôi với uy tín lâu 
năm, cung cấp những lời khuyên phù hợp đối với bên nhượng quyền cũng như bên nhận 
nhượng quyền tiềm năng. Chúng tối đã tư vấn cho khách hàng với nhiều lĩnh vực đa dạng – 
bao gồm khách sạn, dịch vụ nhà ở, Công nghệ thông tin và bán lẻ - và có thể vận dụng 
những kiến thức chuyên biệt vào hệ thống nhượng quyền của họ. Nhóm chuyên gia về 
nhượng quyền của chúng tôi có thể giải thích rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của khách hàng 
trong thỏa thuận nhượng quyền. Quan trong hơn hết, đội ngũ luật sư hoạt động trong lĩnh 
vực nhượng quyền của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những lời khuyên thực tiễn và tiết 
kiệm nhất cả giai đoạn trước, trong và sau khi khách hàng ký kết hợp đồng nhượng quyền 
thương mại.

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu chính, cho thuê, đàm 
phán, mua bán thông qua nhượng quyền thương mại.

-   Thẩm định Sở hữu trí tuệ;
-   Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ;
-   Đàm phán & Tư vấn hợp đồng;
-   Đăng ký các thỏa thuận nhượng quyền và chuyển giao công nghệ.

 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ VÀ 
NHƯỢNG QUYỀN 
THƯƠNG MẠI

Apolat | 09



Chúng tôi luôn đưa ra những lời khuyên tối ưu và hiệu quả về các tranh chấp liên quan đến 
vấn đề Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong việc bảo vệ các quyền đối với sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu, tên miền và quyền tác giả.

Thế mạnh và sự nhanh nhạy trong việc khai thác, bảo vệ và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ là 
điều rất quan trọng trong kinh doanh. Dịch vụ về sở hữu trí tuệ của chúng tôi là sự kết hợp 
toàn DIỆN giữa các luật sư tranh tụng cùng với các chuyên gia kỹ thuật lành nghề để bảo vệ 
quyền lợi Sở hữu trí tuệ của khách hàng. 

Bộ phận tranh tụng về Sở hữu trí tuệ của chúng tôi đã giải quyết nhiều vụ việc phức tạp 
trong nhiều lĩnh vụ như trong khoa học đời sống, viễn thông, hệ thống máy tính, truyền 
thông và giải trí, thời trang, công nghệ sinh học, hàng hóa tiêu dùng, dầu và ga, thực phẩm 
và đồ uống.

Các dịch vụ liên quan:

-   Đại diện thương lượng, hòa giải;
-   Giải quyết tranh chấp tại tòa án;
-   Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, ví dụ trọng tài;
-   Soạn thảo & Đàm phán các hợp đồng;
-   Yêu cầu chấm dứt, hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 

TRANH TỤNG, 
GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP 
NGOÀI TÒA ÁN
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Chúng tôi luôn đề cao các phương án 
giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, 
bao gồm đàm phán, hòa giải, trước 
khi tiến hành các thủ tục tố tụng để 
đảm bảo quyền lợi và tiết kiệm chi phí 
cho các bên. 
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Phạm Thị Thoa
M: (+84) 918 950 066 

E: thoa.pham@apolatlegal.com 

Thiều Thị Kiều Thu
M: (+84) 378 513 939 

E: thu.thieu@apolatlegal.com 

Trần Châu Hoài Hận
M: (+84) 988 787 285 

E: han.tran@apolatlegal.com 
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