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I.

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS (Solicitors & Litigators) là công ty luật
thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thực
hiện các dịch vụ pháp lý, tranh tụng tại Tòa án các cấp và tại Trung tâm
Trọng tài Thương mại trên toàn lãnh thổ Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động "to
help, to protect!".
Mục tiêu trọng tâm mà Apolo Lawyers luôn hướng tới chính là thành công
của khách hàng, nên chúng tôi đã nhanh chóng phát triển với phương châm
lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi sẽ không chỉ đơn thuần là một hãng
luật chuyên tư vấn pháp luật, mà còn đóng vai trò là một đối tác pháp lý
đáng tin cậy của khách hàng.
Khi khách hàng đến với Công ty Luật Apolo Lawyers, quý khách hàng sẽ
được các luật sư của chúng tôi tư vấn pháp luật một cách đầy đủ, được trải
nghiệm một dịch vụ pháp lý hoàn hảo bởi các luật sư tư vấn (Solicitors) và
các luật sư tranh tụng (Litigators) dày dạn kinh nghiệm, cùng với đội ngũ
trợ lý luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên có trình độ chuyên môn cao,
làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng, tận tình và hiệu quả.
Khi được Quý khách hàng tin tưởng, đây là một trong những nguồn động
viên rất lớn để chúng tôi có thêm động lực nhằm vượt qua được các vụ án
có tính chất phức tạp và hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh những gặt hái được
là các niềm tin từ khách hàng, chúng tôi cũng đạt được sự tin tưởng nhất
định từ xã hội bởi các công trình pháp lý vì cộng đồng và các hoạt động tư
vấn luật của công ty được triển khai vì quần chúng nhân dân. Để đạt được
những điều đó, mỗi người chúng tôi luôn trau dồi đạo đức, kiến thức và kinh
nghiệm để trở thành những luật sư giỏi chuyên môn, thạo nghề nghiệp. Một
trong số các luật sư của chúng tôi là những chuyên gia pháp lý có tên tuổi
tại Việt Nam.
Luật sư của chúng tôi đã xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Chính điều này cộng với các
quan hệ đối tác trong cộng đồng luật sư quốc tế, cùng với bề dày kinh nghiệm
của mình đã cho phép chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu ngày càng đa dạng
và phức tạp của khách hàng, nhằm đảm bảo mang lại thành công cho khách
hàng ở mức cao nhất.
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II. Giá trị cốt lõi
Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi vụ án, mỗi vụ việc mà công ty luật chúng
tôi đảm nhận không đơn thuần chỉ là một công việc, mà đó là trọn niềm tin,
cả một cuộc đời, một sự nghiệp, một tương lai của khách hàng chúng tôi.
Chính vì thế, buộc mỗi người chúng tôi phải gắng sức làm việc, tôi luyện để
trở thành Luật sư chuyên nghiệp. Vậy thế nào là một Luật sư chuyên nghiệp
theo tiêu chuẩn của Apolo Lawyers?
Nhan sư cua Apolo Lawyers la niem tư hao cua chung toi. Chung toi luon tam niem
rang, con ngươi la yeu to đong vai tro quyet đinh đen sư thanh cong cua mot to chưc.
Moi Luat sư cua chung toi đeu mang trong mình 03 tieu chuan cua Apolo Lawyers.
Luôn ý thức về tính chuyên nghiệp.
Theo quan niem cua chung toi, tình chuyen nghiep cua mot Luat sư đươc the hien
thong qua kien thưc ma ho co, ky nang thưc hien cong viec va tac phong trong giao
tiep. Luat sư cua chung toi luon y thưc va ren luyen moi ngay đe thưc hanh nhưng
yeu to nay ơ mưc đo đình cao nhat trong mot thơi gian dai. Phuc vu tam nhìn chung
ma chung toi hương tơi chình la trơ thanh hang luat mang tam quoc te, la lưa chon
đang tin cay cho tat ca khach hang.
Có sự đầu tư nghiêm túc về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
Ba n tha n mo i Lua t sư khi gia nha p va o gia đì nh Apolo Lawyers đa co trong mình
sư đau tư nghiem tu c cho nghe nghie p, qua trì nh re n luye n tai Apolo se ca ng
giu p cho ca c dich vu pha p ly đươc cung ca p bơi ca c Lua t sư toa n die n va ngay
ca ng chuyen nghie p hơn. Be n canh đo , chu ng to i cu ng luon chu tro ng đen sư
phat trie n cu a tư ng ca nha n, chu ng toi danh mo t thơi lươ ng đa ng ke cho vie c
đa o ta o no i bo . Đay se la mo t be pho ng đe mo i ca nha n đươc thưc ha nh va phat
trie n toa n die n ta i Apolo Lawyers.
Hành nghề với tất cả sự kiêu hãnh của một Luật sư chuyên nghiệp.
Chu ng to i luo n ta m nie m ra ng, mo i vu a n, mo i vu vie c ma co ng ty lua t chung to i
đa m nha n kho ng đơn thua n chì la mo t co ng vie c, ma đo la tro n nie m tin, ca mo t
cuo c đơi, mo t sư nghie p, mo t tương lai cua khach ha ng chu ng to i. Va chu ng to i
cu ng tin ra ng, kha ch ha ng cu a chung to i xư ng đa ng đe tra i nghie m mo t dich vu
pha p ly xua t sac. Chình vì the , buo c mo i ngươ i chung toi pha i ga ng sưc la m vie c,
to i luye n đe trơ tha nh Lua t sư chuyen nghie p. Sư chuye n nghie p kho ng chac se
giu p chu ng toi trơ tha nh nha vo đich trong mo i cuo c đua, nhưng chung to i tin
cha c mo t đieu ra ng no se giu p cho mo i Lua t sư cu a chung toi khong bi bo lai
phìa sau, đe n mo t thơ i điem na o đo , sư chuye n nghie p ay se mang la i mo t thanh
tư u đa ng ke cho kha ch ha ng.
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III. Dịch vụ pháp lý
IV.

ĐẦU TƯ

DOANH NGHIỆP

 Thành lập công ty có vốn
đầu tư nước ngoài

 Thành lập công ty TNHH
1TV, 2TV trở lên, Cổ phần,
doanh nghiệp tư nhân

 Đăng ký, điều chỉnh, gia
hạn GCN đăng ký đầu tư
 Thành lập VPĐD, chi
nhánh công ty nước ngoài
tại Việt Nam
 Tư vấn thủ tục góp vốn, mua
cổ phần/phần vốn góp của
nhà đầu tư nước ngoài
 Tư vấn thủ tục xin cấp giấy
phép hoạt động cho nhà
thầu nước ngoài
 Tư vấn chuyển nhượng
một phần hoặc toàn bộ dự
án đầu tư

 Thành lập Chi nhánh, Văn
phòng đại diện
 Chuyển đổi loại
doanh nghiệp

hình

ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP
 Giấy phép cơ sở bán lẻ
 Giấy phép xây dựng, hoàn
công công trình
 VISA đi các nước
 Thẻ APEC
 Giấy phép lao động

 Đăng ký góp vốn, mua cổ
phần, phần vốn góp
 Thực hiện thủ tục đăng ký
thay đổi nội dung đăng ký
doanh nghiệp khác
 Thực hiện thủ tục tạm
ngừng kinh doanh
 Thực hiện thủ tục giải thể
doanh nghiệp

 Giấy phép kinh doanh dược
 Giấy phép kinh doanh rượu
 Giấy phép bệnh viện, phòng
khám đa khoa, cơ sở thẩm mỹ
 Giấy phép kinh doanh lữ
hành nội địa, quốc tế
 Giấy chứng nhận vệ sinh
an toàn thực phẩm, môi
trường, phòng cháy chữa
cháy, an ninh trật tự
 Công bố lưu hành thuốc,
thực phẩm chức năng, mỹ
phẩm tại Việt Nam
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V.

LAO ĐỘNG
 Rà soát, soạn thảo Hợp
đồng lao động, Nội quy lao
động, bộ Quy chế, Quy
trình, Quy định
 Tư vấn quy trình sa thải
lao động, chấm dứt Hợp
đồng lao động đúng luật
 Tư vấn chấm dứt Hợp
đồng lao động với nhân sự
cấp cao
 Tư vấn về Thỏa thuận bảo
mật và không cạnh tranh
 Giải quyết tranh chấp lao
động, Đại diện khách hàng
trong các tranh chấp lao
động tại Tòa án

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
THƯỜNG XUYÊN
 Dịch vụ Luật sư gia đình
 Dịch vụ Luật sư riêng cho
doanh nghiệp
 Cử luật sư trực tiếp tư vấn
pháp luật tại công ty của
khách hàng, tính phí theo
giờ hoặc theo tháng
 Tư vấn pháp luật thường
xuyên cho doanh nghiệp
qua email, điện thoại, văn
bản tư vấn,…
 Dịch thuật văn bản, tài liệu
về pháp lý giữa các ngôn
ngữ Việt, Anh, Pháp,
Trung, Nhật, Hàn

HỢP ĐỒNG
 Soạn thảo hợp đồng mua
bán hàng hóa, hợp đồng
dịch vụ, kênh phân phối,
hợp đồng đại lý và hợp
đồng phân phối
 Rà soát, xét soát, kiểm tra
lại nội dung của hợp đồng
 Hỗ trợ khách hàng đàm
phán hợp đồng với đối tác
 Cử Luật sư tham gia đàm
phán khi phát sinh tranh
chấp hợp đồng
 Cử Luật sư tham gia giải
quyết vụ tranh chấp tại
Trọng tài và Tòa án

 Đóng dấu của tổ chức hành
nghề luật sư
 Đóng dấu công chứng bản
dịch tại cơ quan tư pháp
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VI.

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

THUẾ

MUA BÁN & SÁP NHẬP

 Phân tích rủi ro của một
dự án tài chính, tư vấn thế
chấp, soản thảo hợp đồng
vay nợ

 Tư vấn pháp lý về việc cơ
quan thuế xử lý các vi
phạm về thuế

 Tư vấn tiền M&A: tiếp cận
đối tượng, thẩm định, điều
tra, định giá

 Soạn thảo và lập hồ sơ,
hợp đồng cho bên cho vay
và bên vay
 Tư vấn và soạn thảo cam kết
đấu thầu, cam kết thực hiện
nghĩa vụ, cam kết bảo lãnh
 Xây dựng các quy trình
quản trị nội bộ, quy trình
nghiệp vụ cho các ngân
hàng, công ty tài chính

 Tư vấn khiếu nại, tố cáo
đối với quyết định, hành vi
của cơ quan thuế
 Đại diện khách hàng cho
toàn bộ quá trình điều tra
về thuế
 Cử Luật sư tham gia vào vụ
khiếu kiện liên quan đến vi
phạm về thuế

 Tư vấn trong giai đoạn
đàm phán giao dịch, hoàn
thiện pháp lý để hoàn
thiện giao dịch
 Tư vấn tái cơ cấu doanh
nghiệp và tổ chức hoạt
động hậu M&A

 Đăng ký các khoản vay
nước ngoài
 Soạn thảo và đăng ký các
giao dịch bảo đảm
 Tham gia giải quyết tranh
chấp liên quan
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VII.

BẤT ĐỘNG SẢN
 Soạn thảo hợp đồng mua
bán, chuyển nhượng bất
động sản, hợp đồng thuê
 Thẩm định pháp lý về các
dự án bất động sản
 Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về
dự án xây dựng nhà ở
thương mại từ bước tìm
kiếm phát triển khu đất
cho đến khi hoàn công
công trình
 Tư vấn pháp lý về hợp
đồng chuyển nhượng đất
đai, nhà ở, căn hộ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 Đăng ký mã vạch
 Đăng ký nhãn hiệu
 Đăng ký quyền tác giả
 Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 Tư vấn về nhượng quyền
thương mại
 Tham gia giải quyết tranh
chấp liên quan đến các
quyền sở hữu trí tuệ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 Tham gia giải quyết tranh
chấp về hợp đồng thương
mại, dân sự, lao động
 Tham gia giải quyết tranh
chấp về đất đai, nhà ở, bất
động sản, xây dựng
 Tham gia giải quyết tranh
chấp về thừa kế, hôn nhân
& gia đình
 Tham gia giải quyết tranh
chấp về nội bộ công ty
 Cử Luật sư tham gia các vụ
tranh chấp tại Tòa án và
Trọng tài thương mại

 Tư vấn pháp lý về thu hồi
đất, hỗ trợ, bồi thường, tái
định cư, lãi suất
 Cử Luật sư tham gia giải
quyết tranh chấp tại Tòa
án liên quan đến dự án bất
động sản, nhà đất

www.apolo.com.vn

Tel: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

VIII.

THỪA KẾ

LY HÔN NHANH

 Soạn thảo di chúc

 Soạn đơn xin ly hôn

 Tư vấn về hiệu lực di chúc

 Tư vấn thủ tục vợ chồng
đồng thuận ly hôn

 Tư vấn về quyền được
thừa kế tài sản
 Tư vấn phân chia di sản
thừa kế, từ chối nhận di
sản thừa kế
 Tư vấn cách phân chia di
sản để tặng cho, thờ cúng
 Tham gia giải quyết các
tranh chấp về thừa kế

 Tư vấn thủ tục vợ hoặc
chồng đơn phương ly hôn,
chia tài sản chung
 Hướng dẫn thủ tục giành
quyền nuôi con, điều kiện
cấp dưỡng cho con
 Tư vấn về phân chia tài sản
chung, tài sản riêng, nghĩa
vụ trả nợ chung và riêng
sau khi ly hôn
 Cử Luật sư tham gia bảo vệ
trong vụ án ly hôn

HÌNH SỰ
 Tư vấn pháp luật liên
quan đến quyết định khởi
tố vụ án, khởi tố bị can và
các quyết định tố tụng
hình sự khác
 Giải thích cho bị can, bị
cáo, bị hại về các quyền của
họ theo luật định
 Tham gia các buổi hỏi cung
bị can, bị cáo
 Thăm gặp bị can, bị cáo tại
trại tạm giam
 Tư vấn cho bị can, bị cáo
thực hiện thủ tục bảo lĩnh
để được tại ngoại
 Tham gia làm việc, kiến
nghị với cơ quan điều tra,
viện kiểm sát, tòa án trước
khi có phiên xét xử
 Cử luật sư bào chữa cho bị
cáo hoặc luật sư bảo vệ
quyền lợi hợp pháp cho bị
hại tại phiên tòa hình sự
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IV. Đội ngũ Luật sư

VÕ THIỆN HIỂN - Luật sư điều hành
M: 0913.479.179 | E: hien.vo@apolo.com.vn
Ông Võ Thiện Hiển là Luật sư sáng lập Apolo Lawyers, hiện đang nắm giữ vị trí Luật sư điều
hành của công ty, ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tư vấn pháp luật liên
quan đến hợp đồng, mua bán sáp nhập, đầu tư có yếu tố nước ngoài, thương mại và tranh chấp
về dân sự, tranh chấp về kinh doanh thương mại.
Ông từng tư vấn pháp lý và tham gia giải quyết tranh chấp cho các công ty thuộc các tập đoàn
đa quốc gia có tên tuổi tiêu biểu như: Kyoei Steel (Nhật), Auchan (Pháp), Raffles (Singapore)…
Và rất nhiều vụ việc, vụ án của khách hàng nội địa mà ông là người trực tiếp tham gia tư vấn
pháp lý, đã bảo vệ thành công, tiêu biểu như: NMY, Ursin, K&D Seoul, Coco BeachCamp, Tấn
Trường, An Đô, Totality, Clair, Điện Lực Sơn Tịnh, Marone, Martwo…
Ông Hiển đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong các vụ kiện tranh chấp về thương mại tại các tổ
chức trọng tài quốc tế tại Việt Nam như: VIAC, PIAC.

LÊ VIỆT TUẤN - Luật sư thành viên
M: 0935.868.414 | E: tuan.le@apolo.com.vn
Luật sư Lê Việt Tuấn có rất nhiều năm kinh nghiệm, tham gia hoạt động chính trong các lĩnh vực
pháp luật về: Tài chính Ngân hàng; Bảo hiểm; Bất động sản; v.v
Trong quá trình hành nghề, Luật sư Tuấn có chuyên môn về: Tư vấn pháp luật; Xây dựng hợp
đồng; Thu hồi nợ; và Tham gia tranh tụng tại Tòa án.
Luật sư Tuấn từng đảm nhiệm chức vụ quản lý đội ngũ pháp chế, xử lý nợ tại một số doanh nghiệp
lớn như: PVcomBank; Bảo hiểm Bảo Long; Novaland Group.
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VÕ THỊ XUÂN CHI - Luật sư cao cấp
M: 0912.907.139 | E: chi.vo@apolo.com.vn
Luật sư Võ Thị Xuân Chi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý liên
quan đến tư vấn hợp đồng, tư vấn để nhà đầu tư tiến hành đầu tư tại Việt Nam bằng nguồn vốn
nước ngoài, tham gia giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại, dân sự, lao động, xây
dựng, bất động sản.
Bà Chi đã tham gia giải quyết rất nhiều vụ tranh chấp về hợp đồng thương mại tại Trung tâm
Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) và đã
tham gia nhiều vụ án tại Tòa án nhân dân các cấp.
Hiện nay, bà Chi đang giữ vai trò là Luật sư cao cấp của Apolo Lawyers, bà là người tham mưu cho
lãnh đạo công ty, giữ vai trò điều phối các dự án pháp lý tầm cỡ của Apolo Lawyers.

TRẦN THỊ KIM HUẾ - Luật sư cao cấp
M: 0917.566.346 | E: hue.tran@apolo.com.vn
Luật sư Trần Thị Kim Huế có gần 10 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng hành chánh nhân sự
trong các doanh nghiệp Việt Nam, chuyên giải quyết chế độ chính sách, tuyển dụng, đào tạo cho
người lao động, và trực tiếp xử lý kỷ luật lao động, tranh chấp lao động cho công ty.
Luật sư Kim Huế đã trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ xử lý kỷ luật lao động tại doanh nghiệp
và tranh tụng trong những vụ án lao động phức tạp, có giá trị lớn tại Toà án. Một số khách hàng
tiêu biểu mà Luật sư Kim Huế đã thực hiện như: Tập đoàn Procter & Gamble, Metro Carry & Cash
Việt Nam, Unilever, Pepsico Foods Vietnam, Castrol và Park Hyat Hotel.
Ngoài kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật lao động kể trên, bà Huế còn có kinh nghiệm
hơn 10 năm trực tiếp tham gia các vụ án liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, xây dựng, ly hôn, thừa
kế, đất đai. Đây là những cơ hội quý báu để trau dồi và nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt hơn
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
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NGUYỄN TRUNG TÍN - Luật sư
M: 0909.005.641| E: tin.nguyen@apolo.com.vn
Luật sư Nguyễn Trung Tín có hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý. Với chuyên
môn vững chắc và kinh nghiệm phong phú, ông Tín đã tham gia tư vấn và tranh tụng tại Tòa án
về các lĩnh vực pháp luật như: kinh doanh thương mại; quản trị, tái cấu trúc doanh nghiệp; tài
chính - tín dụng; bất động sản; đầu tư trong & ngoài nước; hôn nhân gia đình;… Đặc biệt, ông đang
cung cấp và phát triển dịch vụ Luật sư riêng cho cá nhân, gia đình.
Luật sư Tín từng đại diện cho nhiều tổ chức và cá nhân để tư vấn, giải quyết các vụ việc có tính
chất phức tạp, giá trị tranh chấp lớn.

LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG - Luật sư
M: 0938.678.269 | E: thuong.le@apolo.com.vn

Bà Lê Thị Hoài Thương được khách hàng biết đến là Thạc sỹ Luật của Trường Đại học Luật TP.
Hồ Chí Minh danh tiếng, là luật sư chuyên hoạt động trong các lĩnh vực pháp luật liên quan
đến bất động sản, bao gồm: đất đai, nhà ở, dự án bất động sản, hợp đồng, xây dựng.
Bà Thương là có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết trực tiếp hồ sơ cho khách hàng đối với
các dự án lớn liên quan đến việc đầu tư bất động sản tại Việt Nam, từ bước tìm kiếm phát triển
khu đất, trình dự án đầu tư, xin chủ trương đầu tư, lập đồ án 1/500, phương án tổng thể về bồi
thường tái định cư, lập dự án đầu tư, xin giấy phép xây dựng cho đến khi hoàn công công trình.
Về kỹ năng tố tụng, bà có kinh nghiệm khoảng 08 năm tham gia tố tụng tại Tòa án để giải quyết
tranh chấp liên quan đến bất động sản và xây dựng.
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PHAN MẠNH THĂNG - Luật sư cộng tác
M: 0908.748.368 | E: thang.phan@apolo.com.vn

ThS. Luật sư Phan Mạnh Thăng là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh và cũng là Giám đốc
điều hành của Công ty luật Long Phan PMT.
Ông đã tốt nghiệp bậc trên đại học thuộc chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật TP.
Hồ Chí Minh danh tiếng. Ông có kinh nghiệm khoảng 07 năm hành nghề luật sư.
Sở trường của ông Thăng là tham gia các vụ án liên quan đến các tranh chấp về đất đai, thu hồi
đất và tranh chấp về kinh doanh thương mại.

PHẠM VĂN HUY - Cố vấn pháp lý cao cấp
M: 0919.367.762 | E: huy.pham@apolo.com.vn
Ông Phạm Văn Huy sau khi tốt nghiệp đại học luật chính quy tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí
Minh, ông công tác tại CQNN, với vai trò là cán bộ công chức trong hoạt động Tư pháp Nhà nước.
Sau khi kết thúc công tác tại CQNN, ông chuyển sang giữ chức vụ Trưởng Văn phòng Luật sư, chuyên
về hoạt động trong tố tụng Tòa án. Trong thời gian này, ông đã tham gia giải quyết nhiều vụ tranh
chấp về đất đai, thu hồi đất và tham gia các lĩnh vực dân sự khác. Đặc biệt, ông tham gia rất nhiều
án hình sự nên ông có kiến thức rộng và kinh nghiệm chuyên sâu về hình sự.
Với kinh nghiệm 10 năm là Trưởng Văn phòng Luật sư, sau đó là Giám đốc công ty Luật, ông đã hỗ
trợ pháp lý cho rất nhiều khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Về kiến thức pháp lý, ông Phạm Văn Huy được mọi người đánh giá là có chuyên môn pháp lý sâu
rộng, không những trong lĩnh vực nghề Luật sư, mà ông còn đi sâu vào lĩnh vực hành nghề Công
chứng và hành nghề Thừa phát lại.
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V. Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi
Khách hàng của Apolo Lawyers là những doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản
xuất, kinh doanh, đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động trong và ngoài nước. Một số
khách hàng tiêu biểu của chúng tôi gồm:
STT

Tên khách hàng

Lĩnh vực hoạt động

1

Tap đoan Kyoei Steel (Nhat Ban)

San xuat thep

2

Cong ty DongBang Material Vina
(Han Quoc)

San xuat linh kien đien tư

3

Tap đoan Auchan (Phap)

Kinh doanh trong lình vưc ban le

4

Tap đoan Clair (Singapore)

Kinh doanh nươc hoa, my pham va tham my

5

Tap đoan Phu Cương (Viet Nam)

Kinh doanh bat đong san

6

Cong ty Tan Trương (Viet Nam)

Kinh doanh bat đong san

7

Cong ty Co phan đia oc First Real

Kinh doanh bat đong san

8

Raffles Hotel (Singapore)

Kinh doanh khach san

9

Cong ty Totality (Thương Hai)

San xuat, kinh doanh cac san pham nganh in

10

Cong ty Thiet bi an ninh Le Vo

Kinh doanh, phan phoi cac thiet bi an ninh

11

Cong ty TNHH Quoc te SSO

Kinh doanh van phong cho thue

12

Ngan hang TMCP Ngoai thương Viet Nam (Vietcombank)

13

Ngan hang TMCP Phương Đong (OCB)

14

Va rat nhieu cong ty khac

15

Va nhieu khach hang la ca nhan, to chưc trong cac vu an hình sư rat đươc dư
luan quan tam, cac toi ve xam pham hoat đong cua ngan hang, bi khơi to bơi
Bo Cong An, Bo Quoc Phong.
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THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
Tầng 10, Tòa nhà PaxSky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347
E: contact@apolo.com.vn | W: www.apolo.com.vn
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