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1. Hội nhập quốc tế - những thuận lợi 

và thách thức đối với công tác đào tạo cử 

nhân luật ở Việt Nam 

1.1. Thuận lợi 

Thứ nhất, hội nhập quốc tế tạo điều kiện 

để cơ sở đào tạo cử nhân luật mở rộng khả 

năng thiết lập các quan hệ hợp tác, trao đổi 

trong nghiên cứu và giảng dạy với các cơ sở 

đào tạo cử nhân luật của nước ngoài.  

Hợp tác có thể diễn ra trong khuôn khổ 

thực hiện những công trình nghiên cứu khoa 

học pháp lí có liên quan tới nhiều hệ thống 

pháp luật mà các bên quan tâm. Kết quả nghiên 

cứu sẽ được khai thác và sử dụng một cách 

có lợi nhất cho các bên. Hợp tác cũng có thể 

diễn ra trong lĩnh vực giảng dạy luật thông 

qua việc thiết kế các khoá học về luật nước 

ngoài, do chính giảng viên luật của nước có 

liên quan trực tiếp giảng dạy. Những khoá 

học này có khả năng cung cấp nhiều kiến 

thức quý báu vì giảng viên luật nước ngoài 

có sự hiểu biết sâu sắc về mảng pháp luật có 

liên quan của quốc gia mình và cả những vấn 

đề mang tính thời sự chưa kịp hoặc khó cập 

nhật vào sách vở. Hợp tác trong lĩnh vực 

giảng dạy còn có thể tiến hành bằng cách các 

bên trao đổi sinh viên, gửi sinh viên sang 

quốc gia có hợp tác để theo học một số môn 

học luật hoặc một vài học kì tuỳ theo sự thoả 

thuận về xây dựng chương trình hợp tác đào 

tạo mà hai bên đã thống nhất.  

Thông qua quan hệ hợp tác, trao đổi nói 

trên, các cơ sở đào tạo trong nước có điều 

kiện để học tập, vận dụng kinh nghiệm, 

phương pháp nghiệp vụ và kĩ năng chuyên 

môn của đối tác nước ngoài, nhờ đó, công 

tác đào tạo cử nhân luật của Việt Nam có 

điều kiện để từng bước tiếp cận và theo kịp 

trình độ đào tạo tiên tiến của các nước phát 

triển trên thế giới. 

Thứ hai, hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc chuẩn hoá, hiện đại hoá và đa dạng 

hoá chất lượng đào tạo và nghiên cứu luật.  

Trong sự vắng bóng của hội nhập quốc tế, 

các cơ sở đào tạo luật khó có điều kiện giao 

lưu, tìm hiểu về công tác đào tạo luật đã, đang 

và sẽ diễn ra ở các quốc gia tiên tiến. Có chăng, 

các cơ sở này chỉ có thể tham khảo kinh nghiệm 

đào tạo luật của nước ngoài thông qua sách, 

báo với những thông tin có thể phiến diện hoặc 

phản ánh quan điểm, cách nhìn nhận cá nhân 

của tác giả bài viết... vì vậy, làm mất đi tính 

khách quan của thực tiễn đào tạo đã và đang 

diễn ra ở nước ngoài. Để nâng cao chất lượng 

đào tạo luật trong bối cảnh đó, các cơ sở đào 

tạo luật sẽ phải “mò mẫm” dò tìm chuẩn mực 

về đào tạo và khó có được thước đo chuẩn 

xác tức thì mà cần có thời gian kiểm nghiệm 

trên thực tế. Ngược lại, thông qua hội nhập 

quốc tế, cơ hội tìm hiểu về chuẩn mực trong 
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đào tạo luật, làm sao để hiện đại hoá và đa 

dạng hoá chất lượng đào tạo và nghiên cứu 

luật là việc làm không mấy khó khăn. Khảo 

sát thực tiễn công tác đào tạo luật của các 

quốc gia tiên tiến bằng cách cử các đoàn chuyên 

gia trong nước đi tham quan, học hỏi tại các 

cơ sở đào tạo luật nước ngoài; kí kết thoả thuận 

về hợp tác đào tạo; thiết lập quan hệ hợp tác 

lâu dài trong lĩnh vực đào tạo luật với các cơ 

sở đào tạo cử nhân luật có tiếng trên thế 

giới… là những bước đi hiệu quả để có thể 

xác định chuẩn mực đào tạo tiên tiến và nâng 

cao chất lượng đào tạo mà không mất nhiều 

thời gian và công sức như trường hợp các cơ 

sở đào tạo luật trong nước tự “dò tìm” và xác 

định chuẩn mực đào tạo cho riêng mình.  

Như vậy, hội nhập quốc tế tạo điều kiện 

thuận lợi cho các cơ sở đào tạo cử nhân luật 

tìm hiểu, học hỏi để phát triển công tác đào 

tạo cử nhân luật với quy mô, chất lượng và 

hiệu quả cao. Sản phẩm của công tác đào tạo 

trong bối cảnh hội nhập đó sẽ là nguồn nhân 

lực mạnh, đủ sức đáp ứng những thách thức 

ngày càng tăng của tiến trình hội nhập quốc tế. 

1.2. Thách thức 

Thứ nhất, cơ sở đào tạo luật cần có đổi 

mới căn bản để đảm bảo sản phẩm đào tạo 

của mình có đủ khả năng làm việc trong môi 

trường toàn cầu hoá.  

Ngày nay, sinh viên luật sau khi tốt nghiệp 

trường đại học phải đương đầu với thế giới 

mới: đó là sự xuất hiện của các kiểu quan hệ 

kinh tế, chính trị mới giữa các quốc gia song 

song với sự thay đổi trong kết cấu xã hội. 

Pháp luật với tư cách là hệ thống trật tự xã 

hội cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi 

này, do đó, đào tạo luật, với tư cách là bước 

khởi đầu để có thể tạo ra lực lượng lao động 

trong nghề luật cũng cần được thiết kế sao 

cho có thể đáp ứng được những thách thức 

nảy sinh từ sự đổi thay đó.  

Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế 

quốc tế đã mở ra cơ hội để phát triển thị 

trường dịch vụ pháp lí. Hành nghề luật trên 

phạm vi quốc tế sẽ phát triển mạnh, đặc biệt 

trên các lĩnh vực: hợp đồng có yếu tố nước 

ngoài, đầu tư nước ngoài, giao dịch ngân hàng 

mang tính quốc tế, hoạt động chống độc quyền, 

trọng tài thương mại, kê khai thuế, giao dịch 

thương mại vượt qua biên giới quốc gia. Sở dĩ 

nhu cầu mới nảy sinh là vì các cơ sở kinh 

doanh, các bên giao kết hợp đồng trong giao 

dịch được thiết lập vượt ra khỏi biên giới 

quốc gia sẽ phải tuân thủ nhiều hệ thống pháp 

luật. Vì lẽ đó, các công ti đa quốc gia và các 

bên giao kết hợp đồng xuyên quốc gia sẽ phải 

nắm bắt được những thay đổi trong chính 

sách, pháp luật của các chính phủ hữu quan 

cũng như xu hướng thị trường ở những quốc 

gia, nơi mà họ thực hiện hoạt động kinh doanh. 

Thực tế này đòi hỏi các luật gia làm việc trong 

công ti phải có khả năng truyền tải thông tin 

về các hệ thống pháp luật hữu quan, phải làm 

giảm thiểu tới mức có thể những sự cách biệt 

về kinh nghiệm, truyền thống, tập quán và thể 

chế của các quốc gia có liên quan.  

Như vậy, quá trình hội nhập đã làm nảy 

sinh nhu cầu dịch vụ pháp lí xuyên quốc gia. 

Để đáp ứng được nhu cầu này, đòi hỏi người 

cung cấp dịch vụ pháp lí không chỉ phải nắm 

bắt tốt kiến thức về hệ thống pháp luật quốc 

gia mình mà còn phải làm chủ được cả lĩnh 

vực pháp luật có liên quan của một số quốc 

gia mà mình cung ứng dịch vụ, cũng như cần 

am hiểu về những nền văn hoá pháp lí khác 

nhau trên thế giới. Hành nghề luật ở công ti 
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luật có nhiều chi nhánh trên phạm vi quốc tế, 

làm việc ở bộ phận pháp chế của công ti và ở 

tổ chức tư vấn đã trở thành hoạt động nghề 

nghiệp quan trọng của giới luật sư, thể hiện 

nhu cầu phát triển tiềm tàng trong lĩnh vực 

nghề luật. Sự quốc tế hoá pháp luật và văn 

hoá pháp lí đang ngày càng tăng lên cũng 

làm thay đổi điều kiện hoạt động của luật sư 

ở phạm vi quốc tế. Vì lẽ đó, các cơ sở đào 

tạo luật cần có những chuyển biến căn bản 

cả về nội dung và phương pháp giảng dạy để 

đào tạo được những cử nhân luật tương lai, 

có khả năng làm việc trong môi trường toàn 

cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng 

được yêu cầu mới nảy sinh. Nói cách khác, 

đào tạo luật phải có những thay đổi mang 

tính đột phá nhằm đảm bảo sản phẩm đào 

tạo đáp ứng được yêu cầu hội nhập. 

Thứ hai, quá trình hội nhập quốc tế còn 

đặt các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam trước sức 

ép cạnh tranh từ phía các cơ sở đào tạo cử 

nhân luật của nước ngoài.  

Các cơ sở đào tạo đại học nói chung và 

đào tạo cử nhân luật nói riêng ở nhiều quốc 

gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Australia, 

Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản… có bề dày 

lịch sử trong công tác đào tạo đại học nói 

chung và đào tạo cử nhân luật nói riêng. Ở 

các quốc gia này, trường đại học thường có 

chất lượng giảng dạy cao, thể hiện ở nội 

dung chương trình giảng dạy tiên tiến, thiết 

bị và phương pháp giảng dạy hiện đại, đội 

ngũ giảng viên được đào tạo bài bản cả về 

kiến thức chuyên môn và kĩ năng sư phạm; 

đồng thời chi phí đào tạo mà các trường đưa 

ra ở mức độ chấp nhận được, do đó các cơ 

sở đào tạo đại học nói chung và cơ sở đào 

tạo cử nhân luật nói riêng ở các quốc gia này 

đã và đang thu hút được lượng không nhỏ 

sinh viên nước ngoài trong đó có sinh viên 

Việt Nam theo học.(1)  

Đã đến lúc phải nhìn nhận các cơ sở đào 

tạo luật như những doanh nghiệp, kinh doanh 

trong lĩnh vực đào tạo. Hiện tượng du học của 

sinh viên là đương nhiên ở bất cứ quốc gia 

nào, xuất phát từ một số lí do như: Một là 

người du học muốn tìm kiếm môi trường đào 

tạo tốt hơn môi trường trong nước, với nội 

dung đào tạo thiết thực, phương pháp đào tạo 

hiện đại, trang thiết bị phục vụ công tác đào 

tạo tiên tiến với kì vọng sau khi tốt nghiệp sẽ 

có kiến thức chuyên môn vững vàng, đáp ứng 

nhu cầu công việc trong thời đại mới (nhóm 

1); hai là người du học muốn mở mang tầm 

hiểu biết không chỉ về lĩnh vực chuyên ngành 

hẹp mà mình sẽ theo học ở nước ngoài mà 

còn muốn khám phá về đất nước, con người, 

nền văn hoá... của đất nước mà họ định du học 

(nhóm 2). Tuy nhiên, nếu nhìn nhận dưới góc 

độ kinh doanh đào tạo, du học thực chất là hiện 

tượng để mất thị phần sang các cơ sở đào tạo 

nước ngoài. Nếu chất lượng đào tạo trong nước 

tốt, Việt Nam có thể thu hút được người du 

học thuộc nhóm 1, khi đó tỉ lệ thị phần bị 

mất sẽ thu hẹp lại vì chỉ bao gồm nhóm 2. 

Có lẽ đã đến lúc các cơ sở đào tạo luật 

của Việt Nam cũng cần thu hút lưu học sinh 

người nước ngoài tới du học. Việc làm này 

đem lại ít nhất hai lợi ích khó có thể phủ 

nhận. Một là các cơ sở đào tạo luật của Việt 

Nam có thêm thu nhập từ học phí của các 

lưu học sinh tới học tại Việt Nam. Với tư 

cách là chủ thể kinh doanh trong lĩnh vực 

đào tạo, nguồn thu nhập tiềm tàng từ hoạt 

động đào tạo là vấn đề cần được suy tính 

một cách nghiêm túc để khai thác nguồn lực 
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tài chính đó, biến tiềm năng thành hiện thực. 

Hai là thu hút người nước ngoài tới Việt 

Nam du học còn là cơ hội để chúng ta quảng 

bá về hình ảnh Việt Nam, về đất nước, 

truyền thống văn hoá-lịch sử và con người 

Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, những 

quốc gia phát triển như Nhật Bản, Australia, 

Canada, Thuỵ Điển… đã phải bỏ nguồn kinh 

phí không nhỏ từ ngân sách nhà nước để cấp 

học bổng cho sinh viên nước ngoài khi đến 

nước mình du học. Tuy Việt Nam không thể 

dùng ngân sách nhà nước để đạt được mục 

tiêu trên nhưng nếu cơ sở đào tạo luật của 

Việt Nam có thể thu hút được sinh viên nước 

ngoài bằng chính uy tín đào tạo của mình 

(dù với số lượng khiêm tốn hơn so với thu 

hút bằng cấp học bổng) sẽ không chỉ tăng 

thêm thị phần và thu nhập cho chính các cơ 

sở đào tạo mà còn tạo thêm cơ hội để quảng 

bá hình ảnh của Việt Nam tới các quốc gia 

khác trên thế giới. 

2. Giải pháp cho đào tạo cử nhân luật 

ở Việt Nam trước thách thức của hội nhập 

quốc tế 

Xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh 

tế quốc tế sẽ dẫn đến hàng loạt hệ quả đối với 

quan hệ kinh doanh, với cấu trúc công ti, vấn 

đề nhập cư và quan hệ quốc tế. Sự phát triển 

kinh tế trên phạm vi toàn cầu sẽ tạo ra những 

thị trường mới và quan hệ thương mại mới. 

Thực tiễn này cảnh báo về luật lệ mới và nhu 

cầu mới về chuyên gia pháp lí được đào tạo 

bài bản để tư vấn cho cả chính phủ và doanh 

nghiệp về các chế độ pháp lí mới đang nảy 

sinh trên phạm vi quốc tế. Đối mặt với hiện 

tượng toàn cầu hoá về kinh tế và hành nghề 

luật, các nhà quản lí đào tạo luật sẽ phải 

nhanh chóng tiến hành toàn cầu hoá hoạt 

động đào tạo luật. Việc làm này cần được 

thực hiện đối với cả chương trình và phương 

pháp đào tạo, có chú ý tới việc nâng cao kiến 

thức cũng như nghiệp vụ sư phạm của giảng 

viên nhằm đảm bảo sản phẩm đào tạo có thể 

"bán chạy" trên thị trường lao động nghề luật 

“khó tính” trong điều kiện mới. 

Như đã phân tích, ảnh hưởng của xu thế 

quốc tế hoá và hội nhập đã làm cho giới 

hành nghề luật ở Việt Nam cũng như ở bất 

cứ quốc gia nào đều phải tư duy về luật theo 

kiểu giảm bớt tính quốc gia và tăng tính 

quốc tế. Các yếu tố nước ngoài trong các 

giao dịch thương mại mặc dù vẫn hiện hữu 

nhưng nay đã trở nên quan trọng hơn với sự 

gia tăng nhanh chóng trong đầu tư quốc tế. 

Ngày này, nhiều doanh nghiệp là doanh 

nghiệp đa quốc gia với các cơ sở sản xuất 

đặt ở một quốc gia, các thiết bị công nghệ 

thông tin đặt ở quốc gia thứ hai, trong khi đó 

trụ sở chính và các văn phòng đại diện lại 

đặt ở quốc gia thứ ba, thứ tư... Trong bối 

cảnh đó, pháp luật đóng vai trò quan trọng 

và như công cụ tạo điều kiện thuận lợi cho 

hoạt động kinh doanh và định ra khuôn khổ 

pháp lí cho công ti đa quốc gia hoạt động. 

Các điều ước quốc tế song phương và đa 

phương đã hợp thành khuôn khổ pháp luật 

điều chỉnh hoạt động thương mại và đầu tư 

quốc tế. Điều này cũng có nghĩa rằng thương 

mại quốc tế về dịch vụ pháp lí sẽ ngày càng 

chiếm ưu thế trong thời gian tới. Đào tạo luật 

- lĩnh vực hoạt động cung cấp nguồn nhân 

lực cho nghề luật, vì vậy cũng phải thay đổi 

để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh kiến 

thức về hệ thống pháp luật của riêng mình, 

các tốt nghiệp sinh cần phải có: 1) kiến thức 

về vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế của 
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quốc gia có hệ thống pháp luật liên quan. 

Kiến thức này đảm bảo cho các tốt nghiệp 

sinh có thể làm việc hiệu quả trong môi 

trường quốc tế hoá nghề luật, có thể giúp đỡ 

các khách hàng của mình đánh giá và quản lí 

những rủi ro pháp lí có khả năng xảy ra; 2) 

kĩ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng cho 

các đối tác kinh doanh không đến từ cùng 

nền văn hoá pháp lí. Với kĩ năng này, tốt 

nghiệp sinh có thể giúp khách hàng đàm 

phán và thiết lập các giao dịch xuyên quốc 

gia; 3) đủ kiến thức về luật so sánh, luật 

quốc tế và về những vấn đề quốc tế cần thiết 

để có thể tư vấn cho khách hàng và các bên 

có liên quan về những ngụ ý pháp luật quốc 

tế và quốc gia điều chỉnh những hành vi của 

các chủ thể vượt qua biên giới quốc gia; 4) 

có đủ kiến thức về đạo đức nghề nghiệp để 

hiểu trách nhiệm của người hành nghề luật 

khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lí xuyên 

quốc gia. Các luật sư tương lai cần nhận thức 

được rằng ý kiến tư vấn và hành động của 

mình sẽ ảnh hưởng như thế nào tới khách 

hàng và tới những giao dịch của họ, từ đó có 

trách nhiệm nghề nghiệp hơn trong quá trình 

hành nghề. Trách nhiệm này không chỉ bó 

hẹp trong mối quan tâm về lợi ích của khách 

hàng mà còn phải chú ý đến cả ảnh hưởng 

tới môi trường, tới xã hội bởi hành vi mà khách 

hàng thực hiện trên cơ sở ý kiến tư vấn. 

Để trang bị các cử nhân luật tương lai 

khối kiến thức trên, các cơ sở đào tạo luật 

cần tiến hành một số bước đi sau: 

Một là chương trình đào tạo cử nhân luật 

cần tăng thêm các môn học tự chọn, môn 

cung cấp kĩ năng hành nghề luật cơ bản và 

môn học về đạo đức người hành nghề luật. 

Xu thế cạnh tranh theo hướng chuyên 

môn hoá trong hành nghề đòi hỏi chương 

trình giảng dạy của các cơ sở đào tạo luật 

phải tăng thêm nhiều môn học tự chọn, bao 

gồm cả những môn học không truyền thống 

và môn học mang tính toàn cầu, xét về cả 

phương diện lợi ích và tính thực tiễn mà môn 

học đem lại. Cùng với việc đa dạng hoá môn 

tự chọn, cần tăng giờ thảo luận cho mỗi môn 

học đó để sinh viên có cơ hội trao đổi, khai 

thác các khía cạnh khác nhau của môn học 

chứ không chỉ thuần tuý nghe giảng một 

cách thụ động. Ở Hoa Kỳ, vào đầu những 

năm 90 của thế kỉ XX, trước sức ép của tiến 

trình toàn cầu hoá, một số khoa luật đã đi 

theo hướng này và thiết kế những môn học 

như: Luật pháp, lương tâm và không sử dụng 

bạo lực, chủ nghĩa tích cực pháp lí và sự 

khác biệt về giới, về văn hoá và quyền con 

người theo pháp luật quốc tế. Việc đưa thêm 

nhiều môn học tự chọn vào chương trình đào 

tạo sẽ tạo điều kiện để sinh viên mở rộng 

kiến thức, khám phá những lĩnh vực mới 

trong khoa học pháp lí.  

Song song với việc mở rộng kiến thức 

cho người học, các cơ sở đào tạo luật còn 

cần trang bị cho cử nhân luật tương lai 

những kĩ năng tối thiểu trong hành nghề luật 

như kĩ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng. 

Ở Đức, việc làm này đã được chú trọng 

trong cuộc cải cách đào tạo luật năm 2002 và 

thực tiễn cho thấy nước Đức đã đi đúng 

hướng.(2) Đối với Việt Nam, để làm được 

điều đó, một mặt cần đưa vào chương trình 

giảng dạy luật những khoá học dưới dạng lí 

thuyết đi đôi với thực hành để có thể cung 

cấp những kĩ năng nghề nghiệp tối thiểu nói 

trên cho sinh viên. Có thể từng bước thành 

lập văn phòng thực hành nghề luật phi lợi 
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nhuận tại mỗi cơ sở đào tạo luật để tạo điều 

kiện cho sinh viên tiếp cận với công việc 

thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà 

trường. Hoạt động thực tiễn này sẽ giúp tốt 

nghiệp sinh biết vận dụng kĩ năng hành nghề 

một cách thành thạo sau khi ra trường song 

song với kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực 

tiễn. Mặt khác, giảng viên đảm nhiệm việc 

giảng dạy các môn kĩ năng nghề nghiệp cũng 

cần có sự chọn lọc và phải là người đã, đang 

hành nghề trên thực tế chứ không thể là 

người nghiên cứu thuần tuý. Cuối cùng, cần 

nhận thức được rằng kĩ năng nghề nghiệp 

không chỉ được trang bị cho sinh viên thông 

qua các môn học về kĩ năng mà còn thông 

qua phương pháp mà các cơ sở đào tạo khai 

thác và sử dụng trong quá trình giảng dạy 

luật. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ đã minh 

chứng cho nhận định trên.(3) 

Bên cạnh đó, đạo đức nghề nghiệp không 

chỉ là phẩm chất cần có ở thẩm phán, công tố 

viên và luật sư chuyên nghiệp mà còn cần có 

ở bất kì cử nhân luật nào hoạt động nghề 

nghiệp, dù là bán chuyên nghiệp. Chính vì 

vậy, môn học về đạo đức nghề nghiệp cần 

phải đưa vào chương trình đào tạo cử nhân 

luật chứ không chỉ cần đưa vào chương trình 

dạy nghề. Lí do là trong số các hoạt động 

nghề nghiệp, tư vấn pháp luật là hoạt động 

được cung cấp một cách chuyên nghiệp (từ 

các văn phòng luật sư, các công ti luật) và 

không chuyên nghiệp (từ những người có 

bằng cử nhân luật nhưng không nhất thiết 

phải có chứng chỉ hành nghề luật sư). Khi 

hoạt động nghề nghiệp có thể được thực hiện 

một cách rộng rãi bởi bất cứ ai có bằng cử 

nhân luật, việc trang bị đạo đức nghề nghiệp 

cho các cử nhân luật là vấn đề cần được thực 

hiện nghiêm túc, triệt để để giảm thiểu rủi ro 

có thể xảy ra cho các chủ thể hữu quan. 

Hai là các cơ sở đào tạo luật cần thiết kế 

chương trình đào tạo liên ngành.  

Để đào tạo được các luật gia tương lai 

đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế công tác 

đào tạo luật cần làm sao để các tốt nghiệp 

sinh có sự nhạy cảm và hiểu biết về sự khác 

biệt giữa các nền văn hoá pháp lí khác nhau; 

có khả năng giúp khách hàng của mình hiểu 

và đánh giá được hệ quả thực tiễn của các 

vấn đề pháp lí mà họ gặp phải và tối thiểu 

hoá hệ quả tiêu cực. Đào tạo luật còn phải 

trang bị kĩ năng cho sinh viên để sinh viên tự 

tìm ra giải pháp pháp lí, có khả năng giảm 

thiểu rủi ro và đem lại lợi ích kinh doanh cho 

khách hàng của mình. Điều đó có nghĩa là 

ngoài những kiến thức tiêu chuẩn về luật 

trong nước, sinh viên luật còn cần học cả 

những ngữ cảnh xã hội, môi trường văn hoá 

và kinh tế nước ngoài mà ở đó pháp luật vận 

hành. Do vai trò mới của luật gia là chiếc 

cầu nối giữa các hệ thống pháp luật quốc gia, 

các bậc giáo dục dưới đại học cũng cần chú 

trọng tới các kiến thức về văn hoá, lịch sử và 

thậm chí cả kiến thức về quan hệ quốc tế. 

Tuy nhiên, các bậc đào tạo phổ thông trang 

bị cho người học về khối kiến thức đó còn 

quá nghèo nàn, do vậy các khoa luật có thể 

đưa thêm các môn học không thuộc chuyên 

ngành luật vào chương trình đào tạo luật cơ 

bản; hoặc có thể theo xu hướng đào tạo cử 

nhân liên ngành để bổ sung kiến thức cần 

thiết cho người học. Nghiên cứu và xây dựng 

chương trình đào tạo liên ngành nhằm cung 

cấp kiến thức khoa học rộng lớn đồng thời 

với đào tạo kĩ năng chuyên ngành hẹp cho 

người cũng là giải pháp cần chú trọng. 
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Ba là cần chú trọng tới khối kiến thức về 

luật quốc tế, luật so sánh và đưa những môn 

học này vào danh mục môn học bắt buộc 

trong chương trình đào tạo cử nhân luật.  

Việc truyền bá kiến thức về luật quốc tế 

và luật so sánh ngày càng trở nên quan trọng 

vì toàn cầu hoá nền kinh tế càng lan rộng, sức 

ép về hài hoà hoá pháp luật giữa các quốc gia 

càng tăng. Hơn nữa, kiến thức về luật và 

truyền thống pháp luật trên thế giới sẽ là tài 

sản có giá trị cho các luật sư tương lai. Cơ sở 

đào tạo luật không nhất thiết phải thiết kế tất 

cả các khoá học về luật nước ngoài nhưng có 

thể phát triển chương trình giảng dạy có khả 

năng giúp sinh viên có được những kiến thức 

về lịch sử và sự phát triển của các nền văn 

hoá pháp lí khác nhau. Đây là kiến thức quan 

trọng, giúp người học hiểu biết đầy đủ hơn về 

những chính sách “ẩn náu” đằng sau pháp 

luật của các quốc gia mà họ quan tâm. Cơ sở 

đào tạo luật cũng cần cung cấp kiến thức tổng 

quan về các truyền thống pháp luật trên thế 

giới vì thiếu kiến thức này có thể người học 

sẽ hiểu sai một cách căn bản về những hệ 

thống pháp luật khác nhau. 

Ngay cả các quốc gia phát triển như Hoa 

Kỳ và Nhật Bản, trước sức ép của tiến trình 

hội nhập quốc tế cũng đã phải tăng cường 

những môn học về luật quốc tế và luật so 

sánh vào chương trình đào tạo cử nhân luật. 

Ở Hoa Kỳ, từ giữa thập kỉ thứ 9 của thế kỉ 

XX, Hiệp hội các khoa luật Hoa Kỳ đã tổ 

chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm để bàn về 

ảnh hưởng của toàn cầu hoá và hội nhập 

quốc tế tới chương trình đào tạo luật truyền 

thống. Cũng trong giai đoạn đó, nhiều khoa 

luật đã đưa các vấn đề quốc tế vào chương 

trình giảng dạy, ví dụ: thiết kế khoá học tổng 

quan trong năm thứ nhất để giới thiệu với 

sinh viên về thế giới pháp luật; những môn 

học như: giới thiệu về pháp luật hay phương 

pháp pháp lí… cũng được đưa vào giảng dạy 

để giúp sinh viên làm quen với pháp luật 

quốc gia trên lí thuyết và trong thực tiễn áp 

dụng. Những khoá học kiểu này đã được 

phát triển rộng và bao quát cả việc giới thiệu 

tổng quan về luật quốc tế và luật so sánh.(4)  

Từ năm 2004, Nhật Bản cũng tiến hành 

cải cách đào tạo luật và đã quyết định tăng 

thêm tính thực tiễn và tính quốc tế cho 

chương trình đào tạo cử nhân luật. Để đạt 

được mục tiêu đó, Nhật Bản đã tăng cường 

nội dung giảng dạy luật so sánh, luật quốc tế 

và coi đó là biện pháp hàng đầu để đạt được 

mục tiêu quốc tế hoá và thực tiễn hoá 

chương trình giảng dạy.(5) 

Ở Việt Nam, các cơ sở đào tạo luật cũng 

mới chỉ đưa môn luật so sánh đại cương (so 

sánh các truyền thống pháp luật trên thế giới) 

vào chương trình đào tạo cử nhân luật trong 

những năm gần đây. Môn học này giới thiệu 

với sinh viên phạm vi kiến thức rộng về văn 

hoá và truyền thống pháp lí của một số nhóm 

hệ thống pháp luật trên thế giới. Mục đích của 

môn học mới chỉ dừng lại ở việc giúp sinh 

viên nhận thức được rằng những truyền thống 

pháp luật khác nhau trên thế giới có những 

quy tắc và đặc điểm riêng với hi vọng rằng 

sau khi ra trường, các tốt nghiệp sinh có thể 

chủ động tìm kiếm, nghiên cứu mảng pháp 

luật nào đó của quốc gia mà mình quan tâm 

để phục phụ cho hoạt động nghề nghiệp. Môn 

học cũng trang bị kiến thức về truyền thống 

và văn hoá pháp lí của các quốc gia trong khu 

vực như các quốc gia ASEAN, Trung Quốc, 

Nhật Bản… Tuy nhiên, khi khẳng định cần 

chú trọng tới kiến thức luật so sánh, người 

viết không chỉ muốn dừng lại ở việc đề cao 
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nhu cầu giảng dạy môn học này mà còn muốn 

đi xa hơn, đó là cần đưa cách tiếp cận so 

sánh luật một cách rộng rãi vào quá trình 

giảng dạy luật. Cách tiếp cận này giúp người 

học hiểu được rằng với cùng vấn đề pháp lí 

cụ thể có thể áp dụng những giải pháp pháp 

lí khác nhau ở các quốc gia khác nhau tuỳ 

thuộc vào hoàn cảnh cụ thể; giải pháp pháp 

lí mà quốc gia mình đang áp dụng không 

phải là duy nhất và bất biến mà có thể áp 

dụng những giải pháp pháp lí hết sức đa 

dạng… Đây là sự hiểu biết quan trọng không 

chỉ cho các nhà nghiên cứu khoa học pháp lí 

mà còn cho cả các nhà lập pháp, tư pháp và 

những người hành nghề luật độc lập sau này. 

Áp dụng cách tiếp cận so sánh trong giảng 

dạy luật có thể gặp phải khó khăn lớn, đó là 

bản thân đội ngũ giảng viên giảng luật chuyên 

ngành phải có đủ khả năng đưa kiến thức luật 

chuyên ngành tới người học dưới góc độ luật 

học so sánh. Trong giai đoạn đầu, nếu đội ngũ 

giảng viên chưa thể làm được nhiệm vụ khó 

khăn này, có thể thiết kế một số môn luật 

chuyên ngành so sánh, ví dụ: Luật hợp đồng 

so sánh, luật hiến pháp so sánh, luật thương 

mại so sánh, luật hình sự so sánh… vào 

chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, về lâu 

dài, vì lợi ích của người học, cách tiếp cận so 

sánh trong giảng dạy luật cần được sử dụng ở 

hầu hết các môn luật chuyên ngành. 

Bốn là cần đổi mới một cách toàn diện 

phương pháp đào tạo cử nhân luật nhằm 

khuyến khích người học tham gia tích cực 

vào quá trình dạy-học đồng thời trang bị kĩ 

năng nghề nghiệp cho người học.  

Trong nhiều năm, đào tạo cử nhân luật ở 

Việt Nam đã được tiến hành theo phương 

pháp truyền thống - phương pháp thuyết trình 

đan xen với một số tiết thảo luận. Gần đây, 

một số cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam đã chuyển 

đổi phương pháp đào tạo từ niên chế sang học 

chế tín chỉ với giờ tự học, tự nghiên cứu và 

làm việc nhóm của người học tăng lên đáng 

kể và đã thúc đẩy người học tham gia nhiều 

hơn vào quá trình dạy-học. Tuy nhiên, ngay 

cả với chương trình đào tạo theo học chế tín 

chỉ dường như tính thực tiễn và yếu tố kĩ 

năng nghề nghiệp trong chương trình đào tạo 

cử nhân luật của Việt Nam vẫn còn mờ nhạt.  

Như đã đề cập, kĩ năng nghề nghiệp và 

kiến thức thực tiễn không chỉ đến với người 

học thông qua việc thiết kế nội dung chương 

trình giảng dạy chứa đựng những môn học 

giàu tính thực tiễn mà còn thông qua việc 

khai thác và sử dụng phương pháp giảng dạy 

thích hợp. Kinh nghiệm của các khoa luật ở 

Hoa Kỳ đã cho thấy phương pháp tình huống 

là phương pháp hữu ích trong việc cung cấp 

kiến thức thực tiễn cho người học về các vụ 

việc có thực và cách xử lí các vụ việc đó tại 

toà án; phương pháp Socratic có khả năng 

trang bị cho người học kĩ năng xét đoán và 

phân tích có phê phán trước những vấn đề 

được đặt ra. Đây là kĩ năng quan trọng cho 

các cử nhân luật tương lai, dù sau này họ sẽ 

tác nghiệp với tư cách thẩm phán, công tố 

viên, luật sư hay là cán bộ pháp lí làm việc 

trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp 

và quan trọng hơn nếu họ phát triển con đường 

nghề nghiệp sau này với tư cách nhà khoa học 

luật. Cũng theo kinh nghiệm của Hoa Kỳ, để 

trang bị cho người học kĩ năng soạn thảo văn 

bản, đàm phán và giải quyết tranh chấp cần 

sử dụng phối kết hợp các phương pháp law 

clinics (văn phòng thực hành nghề luật), moot 

court và mock trail (phiên toà giả định).  

Việc nghiên cứu và đưa những phương 

pháp giảng dạy nói trên vào thực tiễn đào tạo 
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cử nhân luật ở Việt Nam là điều hoàn toàn 

khả thi. Để áp dụng phương pháp tình huống 

và phương pháp Socratic, cần có sự chuyển 

biến tích cực của đội ngũ giảng viên trong 

công tác chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu, lựa 

chọn các tình huống có thật, điển hình để đưa 

vào giảng dạy; phương pháp Socratic cũng 

đòi hỏi giảng viên phải đầu tư thời gian chuẩn 

bị kĩ lưỡng trước khi lên lớp để có thể hoàn 

toàn làm chủ và kịp thời giải quyết các tình 

huống bất ngờ có thể diễn ra trên lớp, ngay cả 

khi cuộc tranh luận trên lớp có diễn biến phức 

tạp. So với phương pháp tình huống và phương 

pháp Socratic, việc áp dụng các phương pháp 

law clinics, moot court và mock trial không 

đòi hỏi sự nỗ lực quá lớn từ đội ngũ cán bộ 

giảng dạy nhưng lại cần có sự đầu tư về cơ sở 

vật chất ở mức độ nhất định từ phía các cơ sở 

đào tạo cử nhân luật như phòng ốc và các 

trang thiết bị cần thiết cho việc tổ chức một 

phiên toà và cho hoạt động tư vấn pháp luật 

thực thụ. Hơn nữa, các hoạt động này đều 

không đem lại nguồn thu nhập cho trường, vì 

vậy các cơ sở đào tạo cử nhân luật có thể có 

một số khó khăn về tài chính khi đưa ba 

phương pháp này vào áp dụng.  

Những thay đổi nói trên sẽ đặt các khoa 

luật trước thách thức mới do nguồn nhân lực 

và nguồn tài chính hạn hẹp. Mặc dù có ảnh 

hưởng bất lợi tới khả năng sáng tạo của giảng 

viên trong quá trình giảng dạy nhưng hầu hết 

các khoa luật ở các quốc gia đã đối phó với 

những khó khăn trên bằng cách tổ chức lớp 

học cỡ lớn và giới hạn sự tiếp cận cơ sở vật 

chất của sinh viên. Tuy nhiên, sự lựa chọn 

khôn ngoan hơn là các cơ sở đào tạo luật có 

thể xúc tiến một vài hoạt động có khả năng 

đem lại nguồn thu nhập, ví dụ: 1) thực hiện đề 

tài nghiên cứu khoa học cho chính phủ và các 

tổ chức có khả năng chi trả; 2) thực hiện các 

chương trình thực hành nghề luật trên cơ sở 

thu phí. Những hoạt động này không chỉ có 

khả năng tăng nguồn thu nhập cho các cơ sở 

đào tạo luật và khuyến khích sự sáng tạo 

trong đào tạo luật mà còn có thể đem lại lợi 

ích phụ như thắt chặt mối quan hệ giữa các 

luật sư thực hành và các nhà nghiên cứu khoa 

học pháp lí. Đến lượt mình, việc củng cố mối 

quan hệ này lại hỗ trợ, thúc đẩy công tác đào 

tạo luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nghề 

luật và đảm bảo rằng giới hành nghề luật nắm 

bắt được những phát hiện mới nhất của giới 

nghiên cứu khoa học pháp lí; và ngược lại 

khuyến khích giới nghiên cứu khoa học pháp 

lí tiến hành nghiên cứu dựa trên nhu cầu thực 

tế của giới hành nghề luật và gắn bó mật thiết 

với nhu cầu xã hội.  

Năm là cần từng bước nghiên cứu để đưa 

chương trình đào tạo JD (Juris Doctor) vào 

áp dụng tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt 

Nam để trực tiếp đào tạo ra nguồn nhân lực 

nghề luật chất lượng cao.  

JD là chương trình đào tạo luật được áp 

dụng tại hầu hết các khoa luật ở Hoa Kỳ từ 

những năm 1960. Đối tượng được đào tạo là 

người đã có bằng cử nhân thuộc lĩnh vực 

khoa học nào đó và mục đích của chương 

trình này là đào tạo ra người có khả năng 

hành nghề luật trực tiếp chứ không nhằm 

trang bị khối kiến thức khoa học pháp lí đại 

cương cho người học. Trong chương trình 

đào tạo này, nội dung đào tạo hoàn toàn được 

thiết kế theo hướng tập trung, chuyên sâu về 

luật và bỏ qua những môn học không thiết 

thực, không trực tiếp phục vụ cho công việc 

của người hành nghề luật sau này.  
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Hiện nay, các cơ sở đào tạo luật của Việt 

Nam được phép tuyển sinh hệ văn bằng hai 

để đào tạo và cấp bằng cử nhân luật chính 

quy. Đây chính là đối tượng có khả năng học 

để nhận bằng JD theo đúng mô hình của Mỹ. 

Vấn đề còn lại vẫn là xây dựng đội ngũ giảng 

viên luật có đủ kiến thức, kĩ năng cũng như 

kinh nghiệm thực tiễn để tham gia vào chương 

trình đào tạo này. Tiếp thu kinh nghiệm của 

Nhật Bản đó là mời đội ngũ những người 

đang hành nghề luật (luật sư, thẩm phán…) 

tham gia vào đội ngũ giảng dạy theo chương 

trình JD, việc thiết kế riêng chương trình đào 

tạo JD và đưa vào áp dụng tại Việt Nam 

trong thời gian tới, sẽ hoàn toàn khả thi. 

Không phải vô cớ các khoa luật ở Australia, 

Canada và gần đây cả ở Nhật Bản, Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Philippines đều áp dụng 

chương trình đào tạo JD. Thực tế này đã 

chứng tỏ lợi thế mà chương trình đào tạo cấp 

bằng JD đem lại trong việc cung cấp nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho nghề luật trước 

thách thức của tiến trình hội nhập quốc tế. 

Sáu là cần trang bị tiếng Anh pháp lí cho 

cử nhân luật tương lai.  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng như hiện nay, sử dụng thành 

thạo tiếng Anh là tài sản quý giá của các cử 

nhân luật, vì vậy, trang bị và tăng cường khả 

năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh pháp lí 

cho sinh viên luật là việc làm hết sức cấp 

bách. Tiếng Anh không chỉ cần thiết cho các 

cử nhân luật trong giao tiếp và xử lí các vấn 

đề có yếu tố nước ngoài mà còn đặc biệt cần 

thiết giúp họ tiếp cận được với thông tin về 

pháp luật nước ngoài và luật quốc tế nhanh 

chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu công việc 

trong bối cảnh mới. Để đạt được mục tiêu 

này, trước hết, cần củng cố đội ngũ giáo viên 

tiếng Anh đồng thời với việc xây dựng và 

hoàn thiện gấp rút hệ thống giáo trình, học 

liệu về tiếng Anh chuyên ngành luật. Bước 

tiếp theo có thể là xây dựng chương trình 

đào tạo cấp bằng liên ngành luật và tiếng 

Anh để đào tạo ra cử nhân vừa có kiến thức 

luật vững chắc lại vừa sử dụng thành thạo 

tiếng Anh chuyên ngành luật. Đây sẽ là lực 

lượng lao động đủ sức tham gia vào những 

vụ tranh tụng trước cơ quan tài phán quốc tế. 

Thực tiễn trong những vụ kiện cá da trơn 

xuất khẩu sang thị trường Mỹ, tôm xuất khẩu 

sang một số quốc gia EU và vụ Việt Nam 

Airlines đã cho thấy Việt Nam thiếu hụt 

nghiêm trọng nguồn nhân lực trong nghề luật 

để có thể tham gia vào quá trình tranh tụng 

trong những vụ việc có yếu tố nước ngoài và 

được giải quyết ở cơ quan tài phán nằm 

ngoài lãnh thổ Việt Nam./. 
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