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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 phù hợp.
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SỰ ỔN ĐỊNH
trong một thế giới năng động
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Tư vấn pháp lý toàn diện với mức phí cố định.



Về
Apolat
Legal
Apolat Legal là một công ty luật 
chuyên nghiệp có văn phòng được 
đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và 
thành phố Hà Nội. Các luật sư của 
công ty có chuyên môn trong hầu hết 
các lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam 
gồm: Doanh nghiệp và Đầu tư; Lao 
động và Việc làm; Sở hữu trí tuệ; Giải 
quyết tranh chấp; Bất động sản và 
Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; 
Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường; 
Vận tải; Công nghiệp và Thương mại; 
Giáo dục và Đào tạo; Tài chính và 
Ngân hàng; Nông nghiệp; Dịch thuật 
văn bản pháp lý; Đào tạo pháp luật.

Uy tín và chất lượng dịch vụ của 
chúng tôi được phản ánh thông qua 
chính khách hàng của mình. Chúng 
tôi đang phục vụ hàng nghìn khách 
hàng là các công ty trong nước và đến 
từ nhiều quốc gia khác.

Chúng tôi cũng vinh dự được công 
nhận bởi và /hoặc được đăng tải các 
bài viết của mình trên trang của các tổ 
chức và các tờ báo trong nước và 
hàng đầu thế giới như: Hiệp hội Luật 
châu Á-Thái Bình Dương (LawAsia, 
1966), The Legal500, IP Link, IP 
Coster, Lexology, Tổng kết thương 
mại toàn cầu (GTR), Thời báo Sài 
Gòn,v.v.
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Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên 

Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên 
(TVTX) là dịch vụ pháp lý đặc biệt 
và phù hợp với các doanh nghiệp 
thường xuyên có nhu cầu được tư 
vấn pháp lý nhưng không có bộ 
phận pháp lý nội bộ và lo ngại về 
mức chi phí quá cao và khó kiểm 
soát khi thuê luật sư theo từng vụ 
việc. 

TVTX sẽ bao gồm tư vấn trong 
hầu hết mọi vấn đề pháp lý thường 
nhật của doanh nghiệp, từ vấn đề 
lao động đến các giao dịch 
thương mại, cho đến tài sản sở 
hữu trí tuệ và vấn đề quản trị 
doanh nghiệp. 

Tất cả sẽ được thực hiện với mức phí cố định hàng tháng. 
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Được tư vấn trực tiếp bởi các 
luật sư thành viên

Chúng tôi sẽ cung cấp số điện thoại 
và email của chính luật sư thành 
viên phụ trách vụ việc TVTX của 
bạn, vì thế bạn sẽ luôn biết cần liên 
hệ với ai khi có vấn đề pháp lý phát 
sinh. 

Chi phí hiệu quả và ổn định

Một mức phí cố định hàng tháng 
cho hầu hết vấn đề pháp lý thường 
nhật mà bạn cần. Mức phí có thể 
điều chỉnh trên cơ sở thoả thuận. 

Tại Sao
Nên Chọn

TVTX?

Thời hạn dịch vụ linh hoạt 

INếu bạn không hài lòng với chất 
lượng TVTX, bạn có thể chấm dứt 
hợp đồng dịch vụ bằng thông báo 
trước hai tháng. 

Phạm vi dịch vụ đa dạng 

Phạm vi TVTX được đề xuất trên 
nhu cầu thực tế để phù hợp với 
từng doanh nghiệp và từng mức 
phí dịch vụ. 
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Hợp đồng và giao dịch 

Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng 
thương mại phổ biến giữa khách hàng 
và đối tác.  Tư vấn các điều kiện chung 
để cung cấp một dịch vụ và hàng hoá 
nhất định. 

Sở hữu trí tuệ 

Tư vấn các vấn đề về quyền tác giả và 
quyền liên quan, nhãn hiệu, kiểu dáng 
công nghiệp, … và soạn thảo thoả thuận 
bảo mật. 

TVTX 
bao gồm? 

Quản lý doanh nghiệp 

Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người 
đại diện theo pháp luật, thành viên, cổ 
đông, người quản lý doanh nghiệp … và 
các tư vấn chung về vận hành doanh 
nghiệp. 
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Lao động

Tư vấn quy định về phúc lợi lao động, 
soạn thảo và chấm dứt hợp đồng lao 
động, nội quy lao động, tư vấn thực hiện 
kỷ luật lao động và các quy định chung 
về lao động. 

Quảng cáo và thương mại điện tử

Tư vấn các quy định về quảng cáo sản 
phẩm và dịch vụ, vận hành website 
thương mại điện tử, mạng xã hội và các 
quy định về bảo mật dữ liệu. 

Các vấn đề khác 

Tư vấn các vấn đề pháp lý chung khác 
có thể ảnh hưởng đến hoạt động của 
doanh nghiệp. 

TVTX 
bao gồm?
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Chúng tôi hiểu rằng việc sắp xếp một đội ngũ cố định phụ trách liên hệ và tư 
vấn cho cùng một khách hàng trong suốt thời hạn TVTX giúp chúng tôi thấu 
hiểu khách hàng tốt hơn. Làm việc với cùng một đội ngũ giúp khách hàng tiết 
kiệm thời gian và tránh việc cung cấp thông tin trùng lặp. Điều này giúp 
chúng tôi xây dựng lòng tin với khách hàng và cung cấp các tư vấn phù hợp 

với từng khách hàng cụ thể. 

“Một đội ngũ cố định mà bạn 
                            có thể tin tưởng”
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Thời hạn TVTX kéo dài bao lâu?  

Triết lý thực hiện TVTX của chúng tôi là thời hạn TVTX 
càng dài thì chúng tôi càng thấu hiểu khách hàng và chi 
phí càng được tiết kiệm. Do đó, thời hạn TVTX thông 
thường sẽ không ít hơn 06 tháng. Tuy nhiên, nếu bạn cảm 
thấy không hài lòng về TVTX thì bạn luôn luôn có thể 
quyết định chấm dứt dịch vụ bằng một thông báo trước 
02 tháng. 

Giải quyết tranh chấp 
có thuộc TVTX? 

Chúng tôi sẽ cung cấp các 
tư vấn giúp bạn tránh các 
tranh chấp có thể phát 
sinh. Tuy nhiên, việc giải 
quyết các tranh chấp đã 
phát sinh thông thường sẽ không thuộc phạm vi TVTX 
bởi tính phức tạp và đặc thù của từng vụ việc. 

Thanh toán phí TVTX như thế nào? 
 
Phí TVTX là mức phí cố định hàng tháng và sẽ được 
thanh toán vào đầu mỗi tháng. Khi kết thúc mỗi tháng, 
chúng tôi cũng sẽ gửi đến bạn báo cáo về các công việc 
đã thực hiện trong tháng để bạn theo dõi được tình hình 
pháp lý của doanh nghiệp. 

Tôi có thể điều chỉnh hợp đồng TVTX?

Phạm phi TVTX và mức 
phí dịch vụ là kết quả thoả 
thuận giữa chúng tôi và 
bạn để đảm bảo dịch vụ 
phù hợp nhất với từng 
danh nghiệp. Do đó, 
chúng tôi đánh giá cao 
việc bạn xem xét thận 

trọng hợp đồng TVTX trước khi ký kết và sẵn sàng xem 
xét điều chỉnh nội dung hợp đồng TVTX nếu bạn cảm 
thấy cần thiết. 

Tôi có được yêu cầu thay đổi luật sư tư vấn 
không?

Chúng tôi luôn cố gắng bố trí các luật sư có năng lực và 
chuyên môn phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. 
Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẵn sàng thay đổi nhân sự 
phụ trách tư vấn cho bạn trong trường hợp bạn cảm 
thấy điều này là cần thiết. 

Tôi cần bổ sung thêm lĩnh vực tư vấn mới? 

Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào pháp luật kinh tế. 
Những lĩnh vực mà chúng tôi không cung cấp trong 
phạm vi TVTX nhưng chúng tôi có thể cố gắng hỗ trợ cơ 
bản cho bạn bao gồm: Luật thuế & kế toán, các vấn đề 
hình sự, khởi kiện hành chính, tranh chấp tại nước ngoài, 
… và các vấn đề khác được nêu rõ trong hợp đồng TVTX. 

Q&A
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Hợp Tác Quốc Tế

Apolat Legal chính thức trở thành 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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 - Apolat Legal -



Tư vấn các vấn đề về quyền tác giả và 
quyền liên quan, nhãn hiệu, kiểu dáng 
công nghiệp, … và soạn thảo thoả thuận 
bảo mật. 

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

Đội Ngũ 
Của Chúng Tôi

Apolat
11 

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

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

.

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

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

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

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

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



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

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

NGUYỄN MAI TIN
Chuyên viên pháp lý
T: +84933963309
E: tin.nguyen@apolatlegal.com
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CÔNG TY LUẬT TNHH APOLAT LEGAL
M: (+84-28) 38998683
E: info@apolatlegal.com


