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Quy trình thành lập công ty 03

Hợp tác quốc tế 12
Khách hàng tiêu biểu 13

Đội ngũ nhân sự 14

* Tuyên bố miễn trách: Toàn bộ tài liệu được chuẩn bị chỉ nhằm 
đưa ra thông tin khái quát. Thông tin trong văn bản 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 đây, 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 đây. 
Với bất kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng tham khảo chuyên gia tư 



ội ngũ luật sư của Apolat Legal 
hoạt động chuyên môn trên hầu 
hết các lĩnh vực như: Bất động 
sản & Xây dựng; Công nghiệp & 

Sản xuất; Phân phối & Bán lẻ; Công nghệ 
Thông tin; Năng lượng; Giáo dục và Đào 
tạo; Y tế & Dược phẩm; Nhà hàng & Ăn 
uống; Khách sạn & Du lịch; Vận tải; Nông 
Lâm Thủy Sản.

Apolat Legal cũng đã khẳng định được 
vị thế bằng sự công nhận và/hoặc bài 
viết được đăng trên các tổ chức và ấn 
phẩm hàng đầu thế giới và trong nước 
trong lĩnh vực pháp lý bao gồm: Hiệp 
Hội Luật châu Á và Thái Bình Dương (La-
wAsia 1966), The Legal500, IP Link, 
AIPPI, IP Coster, Lexology, Global Trade 
Review (GTR), The Saigon Times…

Apolat Legal là một hãng luật chuyên cung cấp các dịch vụ 
pháp lý đa dạng trên nhiều lĩnh vực chuyên môn cho nhiều đối 
tượng khách hàng, từ trong nước đến nước ngoài. Chúng tôi 
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.
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Cam kết đồng hành

Với sự chuyên nghiệp, tận 
tâm trong hành động và hiệu 
quả trong công việc là yếu tố 
cốt lõi cho thành công của 
Apolat Legal. Chúng tôi luôn 
nỗ lực đưa ra những phương 
án và giải pháp tối ưu nhất để 
giải quyết các yêu cầu của 
khách hàng nhanh chóng và 
phù hợp. Sự chuyên nghiệp 
kết hợp với hiểu biết sâu rộng 
và kinh nghiệm đa lĩnh vực 
đã giúp Apolat Legal khẳng 
định được vị thế của mình 
trên thị trường pháp lý và tạo 
được lòng tin đối với khách 
hàng. 

Tư vấn toàn diện

Các dịch vụ của Apolat Legal 
trong hoạt động Doanh 
nghiệp và Đầu tư bao gồm 
đầy đủ từ: Định lượng lợi ích 
và rủi ro liên quan đến chính 
sách đầu tư của chính phủ; 
Thẩm định năng lực pháp lý 
của các đối tác và tư vấn các 
thoả thuận liên doanh; Tư 
vấn cấu trúc công ty; Tư vấn 
điều kiện kinh doanh và thực 
hiện dự án đầu tư; Đạt được 
các chấp thuận cho phép 
đầu tư, giấy phép hoạt động; 
và Tư vấn tuân thủ cho khách 
hàng xuyên suốt quá trình 
hoạt động kinh doanh tại Việt 
Nam như Sở hữu trí tuệ, Lao 
động, Giải quyết tranh chấp 
….  Đặc biệt, với sự am hiểu 
và khả năng giao tiếp với cơ 
quan nhà nước tại từng địa 
phương khác nhau, các luật 
sư của Apolat Legal trong 
nhiều trường hợp có thể giúp 
khách hàng thuận lợi hơn 
trong việc đạt được thỏa 
thuận, giải quyết bế tắc, góp 
phần vào sự thành công 
trong kinh doanh của khách 
hàng.

�����������



Sự hỗ trợ của Apolat Legal trong xuyên suốt quá trình đầu tư, kinh doanh 

Apolat Legal cam kết đồng hành cùng Nhà Đầu Tư từ những bước đầu tiên và xuyên 
suốt quá trình phát triển. Chúng tôi cung cấp cho Nhà Đầu Tư các giải pháp pháp lý 
toàn diện, rõ ràng, cụ thể theo từng yêu cầu, nhằm giúp Nhà Đầu Tư đưa ra quyết định 
kinh doanh sáng suốt và đạt được các mục tiêu thương mại mong muốn. Apolat Legal 
là đối tác đắc lực giúp Nhà Đầu Tư tuân thủ pháp luật nhưng vẫn đảm bảo tính linh 
động, hạn chế tối đa rủi ro, từ đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh trong quá 
trình thâm nhập và mở rộng thị trường. Việc này đòi hỏi sự thực dụng và hiệu quả được 

đặt lên hàng đầu, và Apolat Legal hoàn toàn có đủ khả năng và kinh nghiệm.

��������	�
�	��	������������

�����������



��
��� ������������
�����������������

Apolat Legal hỗ trợ Nhà Đầu Tư có cái nhìn bao quát và đầy đủ 
các thông tin cần thiết trước khi quyết định thực hiện đầu tư tại 
Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các thông tin và tư vấn pháp lý về 
ưu đãi đầu tư, hạn chế đầu tư, điều kiện kinh doanh theo pháp 
luật Việt Nam và các hiệp ước quốc tế, các thủ tục đăng ký đầu 
tư tại các cơ quan có thẩm quyền, cũng như tư vấn sơ bộ về các 
chính sách thuế phù hợp với ngành nghề mà Nhà Đầu Tư dự định 
triển khai.
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Việc lựa chọn địa điểm để xây dựng nhà máy sản xuất hoặc văn 
phòng làm việc là một giai đoạn quan trọng, Nhà Đầu Tư cần cân 
nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Apolat Legal hỗ trợ thẩm 
định pháp lý địa điểm, rà soát thoả thuận thuê nhằm ngăn ngừa 
rủi ro và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, 
lâu dài. Bên cạnh đó, đối với những Nhà Đầu Tư chưa xác định 
được địa điểm, Apolat Legal hỗ trợ kết nối với các đơn vị chuyên 
nghiệp để tìm kiếm, xác định vị trí khu đất/văn phòng đáp ứng 
yêu cầu của từng dự án cụ thể.
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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 so 
với những 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 
quy định của pháp luật. Bằng sự am hiểu sâu sắc quy định pháp luật Việt Nam, 
cùng bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho 
Nhà Đầu Tư, Apolat Legal luôn tư vấn cho Nhà Đầu Tư những phương thức đầu 
tư tối ưu để áp dụng những điều kiện thuận lợi theo chính sách của Việt Nam.
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Sau khi hoàn tất việc đăng ký đầu tư, Nhà Đầu Tư thực hiện đăng ký công 
ty và một số thủ tục liên quan để có đầy đủ tư cách pháp lý, thẩm quyền 
ký kết các văn bản, thoả thuận và bắt đầu hoạt động với danh nghĩa của 
một pháp nhân tại Việt Nam. Apolat Legal hỗ trợ Nhà Đầu Tư soạn thảo 
hồ sơ và đại diện thực hiện thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền, đảm 
bảo quá trình đăng ký diễn ra nhanh gọn, chính xác, góp phần thúc đẩy 
hoạt động kinh doanh của Nhà Đầu Tư được suôn sẻ và thuận lợi.
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Công ty phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được 
phép hoạt động ở Việt Nam theo quy định pháp luật về giao dịch ngoại 
hối. Việc góp vốn đầu tư, chuyển vốn đầu tư gốc, chuyển lợi nhuận hoặc 
các khoản thu hợp pháp khác ra nước ngoài bắt buộc thực hiện thông 
qua tài khoản này. Do đó, việc lựa chọn ngân hàng nào để mở tài khoản 
đầu tư trực tiếp rất quan trọng. Apolat Legal hỗ trợ khách hàng lựa chọn 
và làm việc với ngân hàng trong quá trình mở tài khoản cho công ty.
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Nhà Đầu Tư có thể góp vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng, 
giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, 
bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác. Nếu các tài sản có đăng ký 
quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất, Nhà Đầu Tư cần 
lưu ý thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công 
ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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Trước khi hoạt động, công ty phải đăng ký một số thông tin cơ 
bản về hình thức kế toán, phương pháp tính thuế, đăng ký mẫu 
hóa đơn… tại cơ quan quản lý thuế. Trên cơ sở đó, công ty thực 
hiện kê khai và nộp các loại thuế định kỳ theo tháng, quý, năm.
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Tùy theo lĩnh vực kinh doanh của công ty có điều kiện hoặc 
không có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, công 
ty sẽ phải tuân thủ các điều kiện và xin một số giấy phép con 
trước khi kinh doanh lĩnh vực đó. Apolat Legal tư vấn cho Nhà 
Đầu Tư đáp ứng các điều kiện kinh doanh, đại diện cho Nhà Đầu 
Tư làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải trình, 
xin các chấp thuận cho phép hoạt động. 
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Apolat Legal là thành viên độc 
quyền của MSI Global Alliance 
(MSI) tại Việt Nam.

MSI là một trong những hiệp hội 
quốc tế hàng đầu thế giới bao gồm 
các công ty luật và kế toán độc lập. 
Liên minh toàn cầu MSI được 
thành lập vào năm 1990 để đáp 
ứng nhu cầu hợp tác quốc tế ngày 
càng tăng giữa các đơn vị tư vấn 
chuyên nghiệp, độc lập. MSI có quy 
định lựa chọn khắt khe công ty kế 
toán và công ty luật thành viên tại 
mỗi quốc gia. Các thành viên sẽ 
hợp tác chặt chẽ với nhau để cung 
cấp dịch vụ toàn diện, đa ngành 
nhằm đảm bảo mọi khách hàng 

đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ pháp 
lý và đồng thời đạt được mục tiêu 
tăng trưởng kỳ vọng.

Kể từ ngày thành lập, MSI đã không 
ngừng phát triển để trở thành top 
mười hiệp hội quốc tế được xếp 
hạng cao nhất, dẫn đầu với hơn 
250 thành viên tại hơn 100 quốc 
gia trên khắp các khu vực Châu Mỹ, 
Châu Á - Thái Bình Dương, Châu 
Âu, Trung Đông và Châu Phi.
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PHẠM THỊ THOA              
ẠLuật sư thành viên
T: +84918950066
E: thoa.pham@apolatlegal.com

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

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

PHẠM HỒNG MẠNH              
Luật sư thành viên
T: +84932014986
E: manh.pham@apolatlegal.com
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ĐÀO TRUNG THÔNG              
Chuyên viên pháp lý
T: +84777164449
E: thong.dao@apolatlegal.com

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

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

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

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

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



CÔNG TY LUẬT TNHH APOLAT LEGAL

M: (+84-28) 3899 8683
E: info@apolatlegal.com


