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Thành lập năm 2014, Apolat Legal là một hãng luật được cấp phép chuyên cung cấp các dịch vụ 

pháp lý đa dạng trên nhiều lĩnh vực chuyên môn và nhiều đối tượng khách hàng, từ trong nước đến 

nước ngoài. Công ty cam kết giải quyết các vấn đề pháp lý kinh doanh một cách triệt để và có lợi 

nhất cho nhiều khách hàng đa dạng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Apolat Legal cũng đã vinh dự nhận được nhiều sự công nhận và/hoặc bài viết được đăng trên các 

tổ chức và ấn phẩm hàng đầu thế giới và trong nước bao gồm: Hiệp hội Luật châu Á và Thái Bình 

Dương (LawAsia, 1966), The Legal500, IP Link, AIPPI, IP Coster, Lexology, Global Trade Review 

(GTR), Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn,...

Các Luật sư tại Apolat Legal từ lâu đã khẳng định được năng lực chuyên môn pháp lý của mình và 

giành được nhiều sự quan tâm nhờ sự tận tuỵ trong công việc cũng như khả năng vận dụng các 

mối quan hệ nhằm tối ưu hoá lợi ích cho khách hàng. Các Luật sư sẽ tập hợp thành từng nhóm 

chuyên môn nhỏ, trực tiếp tham gia vào từng vụ việc để tư vấn và hỗ trợ sát sao cho khách hàng, 

từ đó nhanh chóng hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả nhất.

Tất cả các luật sư của Công ty đều là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Đội ngũ luật sư của Công ty hoạt động chuyên môn trên hầu hết các lĩnh vực pháp lý hiện hành 

tại Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp và Đầu tư; Lao động và Việc Làm; Sở hữu Trí tuệ; Bất động 

sản và Xây dựng; Y tế; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi 

trường; Giao thông Vận tải; Cư trú và Xuất nhập cảnh; Công nghiệp và Thương mại; Giáo dục và 

Đào tạo; Tài chính Ngân hàng; Nông Lâm Thuỷ sản.

Các lĩnh vực hành nghề được bao hàm trong sáu dịch vụ pháp lý chủ đạo: Thẩm Định Pháp Lý; Tư 

Vấn Thường Xuyên; Tư Vấn Đầu Tư; Giải Quyết Tranh Chấp; Phiên Dịch Tài Liệu; Sở hữu Trí Tuệ; 

Đào Tạo Pháp Lý.

Danh tiếng và chất lượng dịch vụ của APOLAT LEGAL được phản ánh qua chính những khách 

hàng của Công ty. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,000 khách hàng bao gồm cả trong và 

ngoài nước. Một số khách hàng cũ và hiện tại sử dụng dịch vụ lâu dài mà Công ty đã và đang làm 

việc có thể kể đến như: LG Electronics , Coastal Living Land Joint Stock Company, Wall Street 

English, Hochiki Asia Pacific Pte.Ltd, Asus Technology (Vietnam) Company Limited, AEON Mall 

Vietnam, Baskin Robbin, Citigym, Woori Bank Vietnam Limited, Central Group, CJ Gemadept 

Logistics Holdings Company Limited, K Group Company Limited, Digiworld Corp., Yellow Cab 

Pizza, Bamboo Capital Joint Stock Company, Sinobright Pharma Co. Limited, Mayekawa, Sky 

Music Jsc, Oxalis Holiday Company Limited, PGT Holdings, Vinacapital, Capitaland, Donghyup,...

VỀ 
APOLAT LEGAL

LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG



Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp thường không quan tâm đúng mức đến các 

vấn đề pháp lý hoặc không xác định được Doanh nghiệp đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp 

luật hay chưa? Rủi ro pháp lý hiện có là gì? Phương pháp khắc phục các rủi ro đó như thế nào? Cho 

đến khi bị cơ quan nhà nước kiểm tra, xử phạt hoặc tranh chấp với khách hàng, người lao động thì 

Doanh Nghiệp mới nhận ra thiếu sót của mình, nhưng thời điểm này hậu quả đã phát sinh nên việc 

khắc phục sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Phương pháp “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” luôn được ưu tiên áp dụng trong mọi lĩnh vực, lĩnh vực 

pháp lý cũng không ngoại lệ. Doanh nghiệp cần phải chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật 

trong tất cả các khía cạnh, xây dựng các quy trình, biểu mẫu để áp dụng pháp luật vào thực tiễn 

của Doanh nghiệp. 

Nhận thấy nhu cầu của Doanh nghiệp, Apolat Legal cung cấp dịch vụ thẩm định pháp lý nhằm 

Kiểm tra – Khắc phục – Xây dựng hệ thống pháp lý hoàn chỉnh cho Doanh nghiệp theo đúng quy 

định của pháp luật Việt Nam đối với các mảng chính về Cơ cấu tổ chức, Hoạt động kinh doanh và 

Quản lý lao động.

THẨM ĐỊNH
PHÁP LÝ

01DỊCH VỤ
PHÁP LÝ



TƯ VẤN PHÁP LUẬT
THƯỜNG XUYÊN

Đối với doanh nghiệp tại các nước có nền kinh tế phát triển, việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật luôn 

được đặt lên hàng đầu, điều này giúp cho doanh nghiệp hạn chế được rủi ro về mặt pháp lý và đem 

lại nhiều lợi thế trong các giao dịch. Với mục đích “Ngăn ngừa và hạn chế những rủi ro có thể phát 

sinh trong quá trình kinh doanh”, Apolat Legal sẽ là đơn vị đồng hành cùng khách hàng để giải 

quyết các vấn đề pháp lý, hướng dẫn khách hàng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đại 

diện làm việc với cơ quan nhà nước và các đối tác kinh doanh. 

Với kinh nghiệm phong phú trong việc giải quyết hầu hết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp, bất kể bạn là doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc là một doanh 

nghiệp đã được định hình, Apolat Legal luôn sẵn sàng ở bên bạn trong bất kỳ cuộc cạnh tranh thị 

trường nào và hỗ trợ bạn đạt được những thành tựu mong ước.
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TƯ VẤN
ĐẦU TƯ

Từ khi gia nhập WTO vào năm 2007, Việt Nam không ngừng thay đổi chính sách và quy định pháp 

luật về đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư 

nước ngoài vẫn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước, phải thực hiện các thủ tục hành 

chính phức tạp hơn nhiều so với nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật chồng 

chéo khiến cho nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu và tuân thủ theo định của pháp 

luật.

Không ngừng cải thiện và nâng cao hệ thống pháp luật nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư có môi trường 

kinh doanh thuận lợi, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được ban hành trong năm 2014 đã hạn chế 

được nhiều khiếm khuyết và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh 

doanh tại Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước hấp dẫn đầu tư trên thế giới.

Với am hiểu sâu sắc Pháp luật Doanh nghiệp và Đầu tư, Apolat Legal có kinh nghiệm chuyên sâu 

trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và cho 

các doanh nghiệp trong nước tiếp nhận đầu tư từ những đối tác nước ngoài. Chúng tôi đã làm việc 

với những dự án lớn trong nhiều lĩnh vực, hỗ trợ nhà đầu tư trong mỗi giai đoạn riêng lẻ của dự án 

cũng như trong toàn bộ quá trình đầu tư.

Apolat Legal tư vấn cho nhà đầu tư trong việc xác định cấu trúc pháp lý hiệu quả nhất 

cho những giao dịch của họ, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đánh giá các đối tác và địa 

điểm kinh doanh tiềm năng, thực hiện việc thẩm tra chi tiết đối với các công ty hoặc 

tài sản mục tiêu. Thêm vào đó, chúng tôi soạn thảo, rà soát và đưa ra ý kiến về các 

tài liệu giao dịch, thay mặt nhà đầu tư đàm phán tất cả các điều khoản của những tài 

liệu này và giám sát toàn bộ quá trình đầu tư và rút vốn đầu tư nhằm bảo vệ nhà đầu 

tư khỏi những rủi ro có thể xảy ra. Những kinh nghiệm của chúng tôi cho phép giúp 

đỡ nhà đầu tư điều chỉnh một cách dễ dàng quy trình thực hiện dự án mà thông 

thường rất phức tạp.

Hơn nữa, Apolat Legal hỗ trợ các nhà đầu tư hoạch địch tình trạng tài chính của họ 

từ góc độ thuế. Mục tiêu của kế hoạch thuế là khai thác tối ưu các loại kế hoạch tài 

chính khác bằng cách sử dụng tốt nhất các chính sách thuế trong các điều kiện có 

thể. Lập kế hoạch thuế tốt sẽ cho phép các yếu tố khác của kế hoạch tài chính tương 

tác hiệu quả hơn và giảm nợ thuế. Chúng tôi cũng hỗ trợ các nhà đầu tư xử lý mọi 

vấn đề liên quan đến thuế phát sinh trong các giao dịch hoặc liên quan đến trách 

nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với các cơ quan thuế.
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Apolat Legal chuyên cung cấp dịch vụ về giải quyết tranh chấp với sự tham gia đảm trách của các 

Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và đã từng tham gia vào các vụ tranh 

chấp lớn trong các lĩnh vực như hàng hải, giải trí và sự kiện, sở hữu trí tuệ, thương mại và lao động,…

Việc kết hợp giữa phương pháp tiếp cận chiến lược và phương pháp giải quyết tranh chấp hiệu quả 

đã giúp cho Apolat Legal liên tục thành công trong các vụ việc phức tạp. Đội ngũ luật sư của Apolat 

Legal, với trình độ chuyên sâu và giàu kinh nghiệm về tố tụng toà án và trọng tài cũng như các hình 

thức giải quyết tranh chấp ngoài toà án, đã nhận được sự tín nhiệm cao từ khách hàng và được 

đánh giá là một trong những đội ngũ chuyên gia chất lượng cao tại Việt Nam.

Dịch vụ Apolat Legal cung cấp bao gồm:

Cung cấp ý kiến pháp lý về vụ tranh chấp: nghiên cứu hồ sơ, thảo luận và phân tích chi tiết vụ việc. 

Qua quá trình tiếp xúc ban đầu, thu thập thông tin, nghiên cứu và thảo luận, Apolat Legal sẽ cung 

cấp cho khách hàng một bản tư vấn pháp lý trong đó nêu rõ các điểm mấu chốt, luật áp dụng, đồng 

thời đề xuất các phương án giải quyết tối ưu nhất. Training courses on specific areas as per client’s request;

GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP

Giải quyết tranh chấp ngoài toà án: sắp xếp việc thương lượng, hoà giải riêng lẻ hoặc 

có mặt bên thứ 3 với tranh chấp để tìm ra giải pháp cả hai bên đều chấp nhận được.

Tham gia giải quyết Trọng tài và Toà án: soạn thảo các loại văn bản, tập hợp tài liệu, 

trực tiếp tham gia một phần hoặc toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp tại Trọng 

tài hoặc Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Thi hành án: soạn thảo các loại văn bản, tập hợp tài liệu, tham gia một phần hoặc 

toàn bộ quá trình thi hành quyết định hoặc bản án có hiệu lực của Trọng tài hoặc Toà 

án.

Apolat Legal được khách hàng đánh giá là một trong những hãng luật giải quyết 

tranh chấp hiệu quả và giàu kinh nghiệm tại Việt Nam. Đội ngũ nhân sự sử dụng 

thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh.
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BIÊN DỊCH
TÀI LIỆU

Apolat Legal có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ dịch thuật liên quan đến 

luật và các quy định pháp lý sang nhiều ngôn ngữ khác nhau như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, 

tiếng Hàn…

Dịch vụ dịch thuật của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tài liệu dưới đây: Thỏa thuận 

pháp lý; Tài liệu liên quan đến vụ án hình sự / dân sự / thương mại; Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, 

Giấy chứng nhận kết hôn và Giấy ly hôn; Giấy tờ công chứng, Giấy chứng nhận đăng ký bằng sáng 

chế và nhãn hiệu; Giấy tờ sở hữu trí tuệ.

Các cộng sự của chúng tôi có chuyên môn cao trong giao dịch pháp lý, có nhiều năm kinh nghiệm 

trong dịch thuật và đã vượt qua quá trình lựa chọn nghiêm ngặt.

Tất cả các giao dịch của chúng tôi được xem xét và kiểm tra chéo trước khi bàn giao cho khách 

hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ được cung cấp.
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SỞ HỮU
TRÍ TUỆ

Trong thời đại công nghệ phát triển một cách vũ bão và không nhìn thấy điểm ngừng như hiện tại, 

thì tài sản của một doanh nghiệp phần lớn được định giá bằng tài sản sở hữu trí tuệ. Khi các yếu tố 

sở hữu trí tuệ càng được đánh giá cao, doanh nghiệp càng phải quan tâm tới cơ chế, cách thức, 

biện pháp bảo vệ quyền của mình liên quan tới các tài sản này. Tại APOLAT LEGAL, chúng tôi mong 

muốn mang tới cho khách hàng góc nhìn toàn diện nhằm quản lý tốt nhất danh mục tài sản sở hữu 

trí tuệ của mình bao gồm:

Thẩm định toàn bộ các tài sản sở hữu trí tuệ hiện có tại doanh nghiệp;

Tra cứu tình trạng thiết lập quyền sở hữu của từng loại tài sản sở hữu trí tuệ;

Tư vấn, định hướng phương án bảo vệ quyền lợi của khách hàng liên quan

tới từng loại tài sản sở hữu trí tuệ;

Tổ chức đào tạo và thực thi các quyền bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ theo yêu cầu 

của khách hàng.
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ĐÀO TẠO
PHÁP LÝ

Việc trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp là một nhu cầu cần thiết 

và quan trọng trong thời điểm Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới.

Tại Apolat Legal, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo và huấn luyện pháp luật toàn diện, nhằm 

trang bị và nâng cao kiến thức pháp luật cho khách hàng góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho sự phát triển của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế khốc liệt.

Đội ngũ Luật sư có kinh nghiệm trong việc phục vụ các bài giảng chất lượng cao cho khách hàng, 

các cơ quan ngành nghề và các hiệp hội chuyên ngành, cung cấp cho khách hàng những kiến thức 

pháp lý mang tính thực tiễn cao gắn liền với nền tảng lý thuyết pháp luật có hệ thống. Bên cạnh đó, 

các khoá đào tạo được thiết kế dựa trên cơ sở kiến thức chuyên ngành áp dụng trong điều kiện hoạt 

động đặc thù của khách hàng.

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆU TẠI:

1. Đào tạo luật lao động;

2. Đào tạo luật thương mại;

3. Đào tạo về đàm phán và soạn thảo hợp đồng;  

4. Đào tạo về hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh;

5. Đào tạo về pháp luật quản trị doanh nghiệp;
6. Đào tạo về những lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của khách hàng.

. 
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



ĐINH QUANG LONG | Alex
Luật sư điều hành
T: +84919963977
E: long.dinh@apolatlegal.com

Luật sư Đinh Quang Long là trưởng nhóm tư vấn đầu 
tư. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư 
nước ngoài cũng như thương mại quốc tế, tư vấn tuân 
thủ cho các công ty trong và ngoài nước.

PHẠM THỊ THOA | Helen
Luật sư thành viên
T: +84918950066
E: thoa.pham@apolatlegal.com

Luật sư Phạm Thị Thoa là trưởng phòng tư vấn pháp 
luật sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal. Ngoài ra, bà Thoa 
còn thường xuyên hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề 
về M&A, pháp luật doanh nghiệp, đàm phán và phá sản.

PHẠM HỒNG MẠNH | Marcus
Luật sư thành viên
T: +84932014986
E: manh.pham@apolatlegal.com

Luật sư Phạm Hồng Mạnh có thế mạnh tư vấn về pháp lý 
bất động sản, M&A, IPO và hoạt động của Văn phòng đại 
diện tại Việt Nam.

NGUYỄN MINH TIẾN | David
Luật sư thành viên
T: +84909881277
E: tien.nguyen@apolatlegal.com

Luật sư Nguyễn Minh Tiến là trưởng nhóm tranh tụng tại
Apolat Legal. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn
lĩnh vực tranh tụng, cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên
cho các khách hàng trong và ngoài nước.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ



ĐÀO TRUNG THÔNG | Barney
Chuyên viên pháp lý
T: +84777164449
E: thong.dao@apolatlegal.com

Chuyên viên Đào Trung Thông có nhiều kinh 
nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài cũng 
như thương mại và thương mại quốc tế, tuân thủ 
doanh nghiệp.

BÙI BÍCH PHƯƠNG | Jenny
Chuyên viên pháp lý
T: +84933632693
E: Phuong.bui@apolatlegal.com

Chuyên viên  Bùi Bích Phương có nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, quy định nội 
bộ của doanh nghiệp và thuế.

PHẠM PHƯƠNG THẢO | Thora
Chuyên viên pháp lý
T: +84356966991
E: thao.pham@apolatlegal.com

Chuyên viên Phạm Phương Thảo có nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực M&A, đầu tư nước ngoài cũng như lao động.



TRẦN CHÂU HOÀI HẬN
Chuyên viên pháp lý
T: +84988787285
E: han.tran@apolatlegal.com

Chuyên viên Trần Châu Hoài Hận có nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng như thương mại quốc tế.

THIỀU THỊ KIỀU THU | Katherine
Chuyên viên pháp lý
T: +84378513939
E: thu.thieu@apolatlegal.com

Chuyên viên Thiều Thị Kiều Thu có nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tuân thủ doanh nghiệp cũng như sở hữu 
trí tuệ.

NGUYỄN MAI TIN
Chuyên viên pháp lý
T: +84933963309
E: tin.nguyen@apolatlegal.com

Chuyên viên Nguyễn Mai Tin có nhiều năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, M&A, tư vấn tuân thủ 
cho các công ty trong và ngoài nước.


