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VỀ APOLAT LEGAL



Apolat Legal tự hào là một trong những công ty luật chuyên nghiệp tại Việt Nam có đủ khả năng cung cấp một loạt các dịch vụ 

chuyên nghiệp cho nhiều dự án của Khách Hàng tại Việt Nam. Chúng tôi đã có được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý giá 

trong việc tư vấn và hỗ trợ các khách hàng khác nhau liên quan việc vận hành và hoạt động của họ tại Việt Nam. Các Khách Hàng 

nổi bật và tiêu biểu của chúng tôi có thể kể đến là: Asus (Đài Loan); LG; Gemadept Vietnam, một công ty con của CJ Logistics (Hàn 

Quốc); CapitaLand; Mimosa Technology Co., Ltd (Singapore); Viet Trade Alliance; Central Group (Thái Lan); AEON (Nhật Bản); Vina 

Capital; Borden Company Limited (Singapore); The Body Shop (TBS); v.v. Chúng tôi tự tin rằng các dịch vụ pháp lý của chúng tôi sẽ 

hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động kinh doanh của Khách Hàng tại 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, IP Coster, Lexology, 

Global Trade Review (GTR), Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, v.v. 



LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG



Trồng trọt và phân bón là nhóm dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp khi 

mới tiếp cận các hoạt động này thường không có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức pháp lý để 

có thể vận hành doanh nghiệp theo đúng quy chuẩn pháp luật, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài.

Đội ngũ luật sư Apolat Legal có thể tư vấn khách hàng các điều kiện hoạt động liên quan đến lĩnh vực 

dự kiến kinh doanh, các vấn đề pháp lý cần lưu ý và tuân thủ khi hoạt động cũng như đại diện khách 

hàng làm việc với cơ quan nhà nước để xin các giấy phép/chấp thuận đối với các giấy phép con trước 

khi đi vào hoạt động.

Dịch vụ Apolat Legal có thể hỗ trợ:

Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón;

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón;

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy giống cây trồng;

Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu 

năm nhân giống bằng phương pháp vô tính;

Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn 

quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.
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LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT, PHÂN BÓN



Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng 

ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh 

trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc.

Đây cũng là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và đặc biệt cần tuân thủ rất nhiều điều kiện khi 

thực hiện kinh doanh.

Hiểu được sự khó khăn và phức tạp của lĩnh vực này, đội ngũ Apolat Legal đã trang bị đầy đủ kiến 

thức pháp lý cũng như kinh nghiệm để có thể hỗ trợ khách hàng.

Dịch vụ Apolat Legal có thể hỗ trợ:

-       Xin cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật;

-       Xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật;

-       Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

LĨNH VỰC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT



Cơ sở sản xuất nông sản là nơi thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, thu hái và 

khai thác nông sản. Các hàng hóa được chế biến từ các cơ sở sản xuất nông sản này cần được tuân 

theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để thành phẩm đảm bảo vệ sinh và an toàn đối với 

sức khoẻ, tính mạng con người. 

Do đó, Khách hàng cần phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước khi 

hoạt động.

Dịch vụ Apolat Legal có thể hỗ trợ:

Tư vấn điều kiện hoạt động sản xuất nông sản;

Tư vấn Điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Soạn thảo hồ sơ pháp lý liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm;

Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm.

LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 
ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT NÔNG SẢN
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ĐỘI NGŨ
CỦA CHÚNG TÔI



PHẠM THỊ THOA | Helen

M: (+84) 918 950 066

E:  thoa.pham@apolatlegal.com

BÙI BÍCH PHƯƠNG | Jenny

M: (+84) 933 632 693

E: phuong.bui@apolatlegal.com



CÔNG TY LUẬT TNHH APOLAT LEGAL

T: (+84-28) 3899 8683

E: info@apolatlegal.com


