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TÓM TẮT:
Bài viết chỉ ra tầm quan trọng trong kỹ năng vận dụng đối với sinh viên ngành Luật. Cùng
với đó, tác giả phân tích, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của sinh viên ngành Luật
trong quá trình áp dụng kỹ năng pháp luật. Trên cơ sở đó, tác giả chi ra những nguyên nhân dẫn
đến hạn chế và đề xuất một số giải pháp nâng cao kỹ năng áp dụng luật của sinh viên ngành
Luật tại doanh nghiệp.
Từ khóa: thị trường lao động, sinh viên ngành luật.

1. Đặt vấn đề
Thị trường lao động ngày càng phát triển đa dạng,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển
dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại và đồng
bộ, có sự kết nối giữa các thị trường với nhau. Vì
vậy, yêu cầu phải có một nguồn lao động chất lượng
cao đáp ứng nhu cầu xã hội về việc làm và phát triển
kinh tế bền vững. Hiện nay, vấn đề đặt ra là làm thế
nào để sinh viên sau khi ra trường có thể thích nghi
công việc và tìm được việc làm sớm. Nhu cầu thực tế
này đòi hỏi sinh viên cần phải nâng cao năng lực, kỹ
năng vận dụng các học phần luật trong quá trình công
tác thực tiễn. Nhận thức được tầm quan trọng của kỳ
năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu thị
trường lao động, tác giả phân tích, đánh giá kỹ nàng
vận dụng học phần luật và đưa ra giãi pháp nâng cao
hiệu quả áp dụng kỹ năng vận dụng pháp luật của sinh
viên ngành Luật ở doanh nghiệp hiện nay.
2. Sự cần thiết của kỹ năng học luật của sinh
viên ngành Luật
Khái niệm kỹ năng vẫn có nhiều quan điểm chưa
thống nhất, tuy nhiên, có thể hiểu khái niệm dưới
góc độ sau: Kỹ năng là khả năng thực hiện một hành
động với kết quả được xác định thường trong một
khoảng thời gian cùng năng lượng nhất định1.
Theo nhà tâm lý học Liên Xô L. Đ.Lêvitôv: “Kỹ
năng là sự thực hiện có kết quả một động tác nào đó
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hay một hoạt động phức tạp hơn bằng cách lựa chọn
và áp dụng những cách thức đúng đắn, có tính đến
những điều kiện nhất định”. Tác giả Vũ Dũng thì
cho rằng: “Kỹ năng là năng lực vận dụng có kết quả
tri thức về phương thức hành động đã được chủ thể
lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng”2.
Có thể hiểu, kỹ năng là khả năng thực hiện một hành
động hay một hoạt động nào đó bằng cách lựa chọn
và vận dụng tri thức, cách thức hành động đúng đắn
để đạt được mục đích đề ra.
Theo tác giả, kỹ năng học luật được hiểu là khả
năng tiếp cận học phần trên nền tảng lý thuyết cơ bản
để áp dụng vào trong quá trình công tác thực tiễn.
Kỹ năng vận dụng luật của sinh viên ngành Luật
là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, việc tìm hiểu và
trang bị kỹ năng vận dụng Luật Doanh nghiệp của
mỗi sinh viên ngành Luật vào thực tiễn mang lại:
Thứ nhất, giúp mỗi sinh viên ngành Luật nắm
bắt đầy đủ và chính xác quy định của pháp luật để
áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tế của doanh
nghiệp. Các văn bản pháp luật thường xuyên được
sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế - xã
hội đòi hỏi sinh viên phải cập nhật, vận dụng theo
quy định hiện hành trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ
tục liên quan đến doanh nghiệp.
Thứ hai, góp phần nâng cao năng lực và giá trị
bản thân của mỗi sinh viên ngành Luật. Đây là thước
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đo quan trọng để đánh giá năng lực mỗi sinh viên
đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, đáp ứng vị trí
công việc phù họp với năng lực của mình.
Thứ ba, giúp sinh viên tư vấn, giải đáp và xử lý
những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp một
cách nhanh chóng, chính xác, chuyên nghiệp. Sinh
viên trang bị nền tảng pháp lý doanh nghiệp vừng
chắc sẽ đem lại sự tự tin cho bản thân và niềm tin từ
phía nhà tuyển dụng. Qua đó, sinh viên sẽ vận dụng
những kiến thức pháp lý về doanh nghiệp để tư vấn,
giải đáp và tiến hành xử lý các vướng mắc, khó khăn
tại doanh nghiệp.
Thứ tư, nhằm đảm bảo và định hướng doanh
nghiệp tuân thủ pháp luật, cơ sở cho doanh nghiệp có
những phương hướng đúng đắn để hoạt động, phát
triển và cạnh tranh một cách lành mạnh. Sinh viên
ngành Luật dựa trên cơ sở quy định của pháp luật để
tham mưu, định hướng cho doanh nghiệp hoạt động
tuân thủ pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp
luật, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp.
3. Thực trạng về kỹ năng áp dụng luật của
sinh viên tại doanh nghiệp hiện nay
Ở các nước trên thế giới, xây dựng và phát triển
thị trường lao động được xem là vấn đề ưu tiên của
các nước trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay.
Tuy nhiên, mỗi nước khác nhau nên việc phát triển
thị trường lao động được triển khai khác nhau phụ
thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội cùa mỗi
nước. Điển hình như ở Hàn Quốc, một trong những
mành công của nước này nằm ở Chiến lược phát triển
ihân sự thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng nhân
;ự, không chỉ trong khu vực kinh tế tư nhân mà trong
cả khối cơ quan nhà nước. Cụ thể, Hàn Quốc đã thực
hiện linh hoạt và đa dạng hóa đối tượng tuyển dụng,
không chỉ là những sinh viên mới tốt nghiệp theo
kiểu truyền thống, mà còn đối với những người lao
động trung niên, phụ nữ, chuyên gia, lao động nước
ngoài và du học sinh tại Hàn Quốc. Mục đích là tạo
ra sự đa dạng về văn hóa và học hỏi kinh nghiệm
tì nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Hàn Quốc còn
thực hiện khách quan trong thẩm định tuyển dụng,
úng viên phải công khai thông tin cá nhân như: Nơi
sinh, họ tên cha mẹ, các mối quan hệ cá nhân... trong
nồ sơ ứng tuyển. Ngoài ra, từ năm 2015, Chính phủ
Hàn Quốc giới thiệu hệ thống tuyển dụng mới - Tiêu
ctiuẩn Năng lực quốc gia nhằm đánh giá trình độ và
kỹ năng cho từng công việc của trên 800 ngành nghề
tiong lĩnh vực công lập. Bộ tiêu chuẩn giúp các công
ty tuyển dụng được nhân sự cần thiết không chỉ dựa

trên nền tảng giáo dục và bằng cấp mà còn dựa trên
năng lực tiềm năng của ứng viên.
ở Việt Nam, trong những năm qua, thị trường lao
động đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt
nhiều kết quả tốt, góp phần giải quyết việc làm cho
hàng triệu người lao động nhằm ổn định, phát triển
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể, năm 2019,
cả nước đã tạo việc làm cho trên 1,6 triệu lao động;
đưa 148 nghìn người Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài đem lại sức sống cho người lao động làm việc,
cải thiện chất lượng cuộc sống của mình3. Đốn nay,
mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng thị
trường lao động đã bình ổn trở lại, giải quyết việc làm
có tín hiệu khả quan hơn cho người lao động, đồng
thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội4. Thị trường
lao động đáp ứng được nhu cầu chất lượng nguồn
nhân lực tăng lên là cần thiết, song phải phù hợp
với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sử dụng lao động
theo nghề, theo kỹ năng, trình độ dưới sự tác động
của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trong đó,
nhân lực ngành Luật cũng cần được đào tạo phù họp
nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Mỗi sinh
viên ngành Luật ra trường không chỉ trang bị kiến
thức chuyên môn mà còn phải hoàn thiện kỹ năng
và thái độ tốt để trở thành người lao động tham gia
vào thị trường lao động. Trong đó, năng lực chuyên
môn được thể hiện qua việc áp dụng luật vào thực
tiễn. Điều này giúp cho sinh viên ngành Luật khẳng
định được năng lực chuyên môn của mình, được trả
lương tương thích với sức lao động của mình; đồng
thời định hướng doanh nghiệp hoạt động sản xuất,
kinh doanh theo quy định pháp luật. Ngoài ra, trong
quá trình làm việc, sinh viên còn được trau dồi kinh
nghiệm thực tiễn từ đồng nghiệp, từ thực tế môi
trường làm việc và không ngừng nâng cao vốn hiểu
biết về kiến thức chuyên ngành, các lĩnh vực kinh
tế - xã hội để vận dụng và hoàn thành tốt công việc.
Song mỗi sinh viên ngành Luật tốt nghiệp ra trường
không thể tránh khỏi những khó khăn trong quá trình
áp dụng Luật Doanh nghiệp tại doanh nghiệp, cụ thể:
Thứ nhất, sinh viên chưa nắm rõ và nắm vững
quy phạm pháp luật dẫn đến việc áp dụng còn rất
“lúng túng”, “mơ hồ”, thiếu linh hoạt làm cho quá
trình giải quyết công việc chậm lại và kém hiệu quả.
Chẳng hạn, theo Luật Doanh nghiệp 2014 về định
giá tài sản góp vốn có quy định: “Tài sản góp vốn
không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển
đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng
lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định
giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam”5. Theo
SỐ 12-Tháng 5/2021

11

TẠP CHÍ CÔNG ĨHƯỬNG
quy định này, doanh nghiệp phải thực hiện việc định
giá tài sản góp vốn và thể hiện thành đồng Việt Nam
trước khi tiến hành việc kê khai tài sản góp vốn để
thành lập doanh nghiệp. Như vậy, đối với loại hình
công ty trách nhiệm một thành viên do cá nhân làm
chủ sở hữu có được góp vốn là giá trị quyền sở hữu
trí tuệ - nhãn hiệu hay không? Trong trường hợp này,
sinh viên ngành Luật cần hiểu ở chỗ: “Thành viên
công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc
toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn
hoặc công ty họp danh”6. Do đó, cá nhân làm chủ sở
hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có
quyền tự định giá tài sản góp vốn theo quy định nói
trên và hoàn toàn sử dụng tài sản góp vốn là quyền
sở hữu trí tuệ để góp vốn thành lập doanh nghiệp.
Bởi vậy, việc hiểu và nắm rõ luật doanh nghiệp là hết
sức quan trọng để áp dụng vào thực tiễn.
Thứ hai, thiếu kinh nghiệm thực tiễn có liên quan
đến doanh nghiệp đang làm việc. Trong thời gian
đầu làm việc, sinh viên chưa thích nghi và chưa có
kinh nghiệm để xử lý trong công việc gây ra nhiều
khó khăn trong việc tiếp cận và áp dụng luật phù họp
với thực tế doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải được đào
tạo, hướng dẫn, làm quen với môi trường công việc
và hiểu rõ về doanh nghiệp nơi mình đang làm việc.
Thứ ba, sinh viên mang nặng tính học thuật,
nghiêng về lý thuyết hơn thực hành dẫn đến thực hiện
các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến Luật Doanh
nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, một số sinh
viên chưa nắm được hồ sơ thành lập chi nhánh của
công ty mình đang làm việc cần những đầu mục nào,
được quy định tại điều nào, khoản nào, cơ quan nào
thụ lý, trình tự thủ tục ra sao. Điều đó cho thấy áp
dụng vào xử lý các vấn đề thực tiễn của sinh viên
còn nhiều hạn chế. Có thể nói, từ lý thuyết đến thực
tiễn đối với sinh viên vẫn đang còn là một khoảng
cách quá xa.
Thứ tư, sinh viên ngành Luật đã và đang gặp phải
áp lực cạnh tranh trong ngành và áp lực bị đào thải
khỏi đơn vị tuyển dụng. Sinh viên cùng ứng tuyển
một vị trí công việc trong thời gian thử việc, nếu
không có khả năng thích nghi môi trường làm việc
của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu công việc của
đơn vị tuyển dụng thì thật khó để sinh viên được giữ
lại và ký kết hợp đồng lao động. Bản thân mỗi sinh
viên ngành Luật thực sự phải có năng lực chuyên
môn vững vàng và tự trang bị các kỹ năng cần thiết
đảm bảo khả năng nắm bắt và xử lý tốt các tình
huống liên quan đến doanh nghiệp.
Việc không đáp ứng nhu cầu công việc của đơn
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vị tuyển dụng lao động dẫn đến tỷ lệ sinh viên ra
trường thất nghiệp rất lớn. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp
trong độ tuổi lao động vào quý III/2020 ở trình độ
đại học trở lên là 5,47%7, trong đó sinh viên ngành
Luật chiếm một tỷ lệ không nhỏ.
Sở dĩ sinh viên ngành Luật ra trường gặp phải
những khó khăn trên xuất phát từ những nguyên
nhân như sau:
Thứ nhât, nguyên nhãn xuất phát từ người học.
Một là, sinh viên chưa có tính tự học cao. Hiện
nay, đa phần sinh viên học để lấy được tấm bằng tốt,
học để qua môn, học nhanh, học vội mà chưa có sự
say mê, tìm tòi, nghiên cứu trong quá trình học luật.
Điều quan trọng nhất mà sinh viên chưa thấy rõ là
minh cần phải “gom nhặt” những gì trong suốt năm
tháng đại học. Neu để thời gian trôi qua, sinh viên
không có tính chủ động trong việc tích lũy kiến thức
thì khi ra trường sẽ không có kiến thức ứng dụng vào
thực tiễn như thế nào.
Hai là, sinh viên “nặng lý thuyết, nhẹ thực hành”.
Học luật hay học bất kỳ ngành nghề nào đều cần có
“học đi đối với hành”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy,
vẫn học nhiều tiết lý thuyết trên giảng đường nhưng
thực sự áp dụng được bao nhiêu phần trăm kiến thức
tích lũy vào công việc thực tiễn. Hay nói cách khác,
kiến thức nền tảng luật pháp tại các cơ sở đào tạo
luật chỉ áp dụng một phần rất nhỏ liên quan đến vị trí
tuyển dụng.
Ba là, chưa trang bị đầy đủ kỹ năng áp dụng vào
thực tế như kỹ năng nhận định, phân tích, kỹ năng
giải quyết vấn đề, đàm phán thương lượng, soạn thảo
hợp đồng... để đáp ứng yêu cầu công việc của doanh
nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Sinh viên thiếu đi
những kỹ năng cần thiết làm hạn chế khả năng vận
dụng linh hoạt vào thực tiễn, giúp giải quyết công
việc trở nên suôn sẻ và thuận lợi.
Bon là, trình độ ngoại ngữ của sinh viên còn
nhiều hạn chế. Theo thống kê của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội, mỗi năm Việt Nam cho ra
trường khoảng 400.000 cử nhân, nhưng cứ 10 người
thì có tới 6 người thiếu kỹ năng và tiếng Anh. số
đông sinh viên ra trường không thể giao tiếp ngoại
ngữ do không có những kiến thức cơ bàn về câu, từ8.
Bởi lẽ đầu vào của ngành Luật chủ yếu là khối c, A,
bên cạnh đó là khối D nên sinh viên đa số không giỏi
ngoại ngữ. Điều này dẫn đến sinh viên gặp khó khăn
trong các kỳ thi có liên quan đến ngoại ngữ, đặc biệt
trong môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài. Sự
hạn chế này còn làm cho sinh viên khó tiếp cận và
xử lý các hồ sơ luật liên quan đến yếu tố nước ngoài.

LUẬT
Thứ hai, nguyên nhân xuất phát từ đơn vi đào
tạo luật.
Một là, nội dung đào tạo chưa định hướng phù
hợp với thị trường lao động.
Hiện nay, nhu cầu thị trường lao động ngành
Luật tiếp tục tăng cao trong bối cảnh nước ta đang
hội nhập sâu rộng và thích nghi với cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo chưa
đáp ứng thị trường lao động do sinh viên tốt nghiệp
còn thiếu kinh nghiệm thực té. Các đơn vị đào tạo
luật đều còn nặng lý thuyết mà chưa chú trọng nhiều
đến thực hành. Các đơn vị đào tạo luật đã bắt đầu đưa
bản án để sinh viên nghiên cứu trong quá trình giảng
dạy học phần, tổ chức phiên tòa giả định, thực hiện
chương trình đào tạo luật theo hướng thực hành,...
nhưng vẫn chưa thể lấp đầy “khoảng trống” thiếu
thực tiễn khi sinh viên tốt nghiệp. Mặt khác, các đơn
vị đào tạo luật dàn trải quá nhiều học phần dẫn đến
“loãng”, không mang tính trọng tâm, trọng điểm và
định hướng theo chuyên ngành cụ thể để sinh viên ra
trường sớm tìm được việc làm.
Hai là, thời lượng học phần luật còn ngắn, chưa
bám sát với thực tế.
Sinh viên học theo tín chỉ, trung bình một học
phần là 2 - 3 tín chỉ. Như vậy, trung bình một học
phần luật của sinh viên từ 30 tiết đến 45 tiết. Tuy
nhiên, các tiết học đều mang nặng lý thuyết và vô
hình dung gây nên sự nhàm chán. Đơn cử, văn bản
Luật Doanh nghiệp không chỉ cố Luật Doanh nghiệp
hiện hành mà còn cố các văn bản hướng dẫn Luật
Doanh nghiệp có nhiều nội dung cần thu nhận nhưng
thời lượng tiết học không đủ. Trong khi, những văn
bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp hướng dẫn trình
tự, thủ tục hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp về đăng
ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, tạm ngừng, giải
thể doanh nghiệp lại không dành thời lượng 1-2
tín chi để học tập, nghiên cứu và thực hành. Vì vậy,
sinh viên ra trường phải đào tạo lại, hướng dẫn mới
có thể thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến
doanh nghiệp nói trên. Qua đó cho thấy, thời lượng
học phần còn quá ngắn và chưa bám sát với thực tế.
Ba là, người giảng dạy chưa đóng vai trò là người
hướng dẫn người học tiếp cận thực tiễn.
Người dạy vẫn chưa chú trọng đến thực hành,
thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình giảng
dạy các học phần luật. Sinh viên không có cơ hội để
tiếp cận, vận dụng luật vào thực tiễn và hầu như chỉ
dừng lại ở câu chuyện “nghiên cứu” luật. Thực hành
quá ít, chủ yếu vẫn theo lối cũ là thực hành thông

qua thực tập chuyên ngành, thực tập cuối khóa. Xét
về bản chất vẫn chỉ mang tính hình thức vì thời gian
thực tập ngắn, nội dung thực tập giản đơn, không đủ
để hình thành kỹ năng chuyên môn, phẩm chất đạo
đức, nghề nghiệp cho người học9.
Thứ ba, nguyên nhãn xuất phát từ đơn vị sử dụng
lao động.
Một là, các đơn vị sử dụng lao động chưa có bộ
phận pháp che để hướng dẫn người học luật mới ra
trường làm việc.
Hầu hết, các doanh nghiệp đa phần là doanh
nghiệp vừa và nhỏ chưa có bộ phận pháp chế bởi lẽ
chi phí cao để thuê nhân sự pháp chế hoặc phần khác
có thể chưa cần ngay đến pháp chế. Do đó, người
học luật vào làm việc ở doanh nghiệp vừa và nhỏ
thường phải tự mình tiếp cận, bổ sung kinh nghiệm
thực tiễn chứ không có nhân viên nào trong đơn vị
có thể hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ pháp lý thực tế
ngay khi ra trường. Đây là một trong những nguyên
nhân dẫn đến việc áp dụng pháp luật của người học
gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
Hai là, chưa phối hợp, gắn kết đồng bộ với các
đơn vị đào tạo luật để đào tạo thực tế cho người học
sau khi ra trường.
Hiện nay, các đơn vị đào tạo luật đã thực hiện mời
các luật sư, chuyên gia tham gia giảng dạy học phần,
chuyên đề; luật sư, chuyên gia, đơn vị sử dụng lao
động có thể đóng góp ý kiến để cải tiến chương trinh
đào tạo, tư vấn cho các cơ sở đào tạo luật xây dựng
khung chương trình sát với thực tiễn. Tuy nhiên,
giữa đơn vị sử dụng lao động và đơn vị đào tạo luật
chưa nắm bắt được nhu cầu của nhau, cụ thể một bên
đơn vị sử dụng lao động cần nhân sự luật đáp ứng
yêu cầu công việc của mình, còn một bên đơn vị đào
tạo luật mong muốn đào tạo người học đáp ứng nhu
cầu tuyển dụng của đơn vị sử dụng lao động, cho
thấy hai bên chưa phối hợp và gắn kết đồng bộ với
nhau để rút ngắn khoảng cách từ lý thuyết đến thực
tiễn. Đây là lý do chính tạo ra độ vênh giữa cơ sở đào
tạo luật với đơn vị sử dụng lao động khiến người học
luật thiếu thực tế sau khi tốt nghiệp.
4. Giải pháp nâng cao kỹ năng vận dụng pháp
luật của sinh viên ngành Luật trong doanh nghiệp
Nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, khó
khăn của người học sau khi ra trường có kỹ năng áp
dụng các kiến thức pháp luật và kỳ năng mềm vào
công việc, tác giả xin đưa ra một số giải pháp như sau:
Thứ nhât, giải pháp nâng cao hiệu quả học và
vận dụng pháp luật.
Một là, bản thân người học cần xác định việc học
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luật là của mình, hình thành tâm thế quyết tâm học
tập, xây dựng một kế hoạch học tập hoặc một thời
khoá biểu phù họp; nâng cao ý thức tự giác, tích
cực trong học tập; phát huy tinh thần say mê nghiên
cứu, tìm hiểu kiến thức luật và chủ động trao đổi với
giảng viên những vấn đề luật chưa rõ.
Hai là, thường xuyên cập nhật và nắm rõ văn bản
luật mới ban hành hoặc bổ sung, thay đổi để vận
dụng vào thực tế một cách phù hợp. Người học liên
kết với nhau tạo thành một nhóm học tập để tăng khả
năng làm việc nhóm, lấy ý kiến nhiều người để hoàn
thiện cách hiểu của mình về điều luật hay vấn đề cụ
thể nào đó.
Ba là, ngoài thời gian học tập trên ghế giảng
đường, mỗi sinh viên còn phải thường xuyên trau dồi
kỹ năng thông qua mô hình phiên tòa giả định, cuộc
thi pháp luật, tham gia buổi tọa đàm, báo cáo chuyên
đề, các buổi nói chuyện của chuyên gia ngành luật
nhằm tiếp thu kiến thức thực tế, nâng cao kỹ năng
mềm, nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp trong tương
lai. Đồng thời, người học luật cần trau dồi rèn luyện
ngoại ngữ để có thể nghiên cứu tài liệu và xử lý các
hồ sơ liên quan đến yếu tố nước ngoài.
Bổn là, để áp dụng kiến thức pháp luật vào thực
tiễn thì người học cần tham gia vào văn phòng luật
sư, công ty luật hay các doanh nghiệp, cơ quan nhà
nước để thực tập và tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn
ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Thứ hai, giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo của
đơn vị đào tạo luật.
Đầu tiên, các đơn vị đào tạo luật thường xuyên
khảo sát đơn vị sử dụng lao động đang thiếu gì, cần
gì, tim nguyên nhân để đưa ra chương trinh hành
động cụ thể, định hướng công tác đào tạo phù hợp
với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sử dụng lao động.
Hai là, kết nối và hợp tác với các đơn vị sử
dụng lao động sử dụng nhân lực chất lượng của
đơn vị mình sau khi đào tạo dựa trên yêu cầu và

nhu cầu tuyển dụng hằng năm cùa đơn vị sử dụng
lao động.
Ba là, cử các giảng viên tiếp cận thực tế tại đơn
vị sử dụng lao động. Qua thời gian thực tế tại đơn vị
sử dụng lao động, các giảng viên sẽ có kiến thức sát
với thực tế với vai trò không chỉ là người giảng dạy
mà còn là người hướng dẫn người học tiếp cận với
thực tế doanh nghiệp.
Bốn là, ngoài việc thực tập, thực tế định kỳ do
đơn vị quy định trong chương trình đào tạo thì trong
quá trình học tập học phần luật có thể sắp xếp và liên
hệ với đơn vị liên quan để người học bước đầu tiếp
cận thực tế.
Thứ ba, giải pháp nâng cao hiệu quả từ phía đơn
vị sử dụng lao động.
Một là, mỗi doanh nghiệp hoạt động cần có một
bộ phận pháp chế không chỉ định hướng xây dựng
và vận hành doanh nghiệp thực hiện tuân thủ theo
đúng quy định pháp luật mà còn là cơ sở hướng dẫn
người học trong quá trình thử việc và làm việc tại
doanh nghiệp nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
và đảm bảo công việc của doanh nghiệp gải quyết
nhanh chóng, hiệu quả.
Hai là, phối hợp với đơn vị đào tạo luật giảng
dạy, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng thị
trường lao động. Đồng thời, liên kết và liên hệ đặt
hàng với đơn vị đào tạo luật đào tạo sinh viên theo
nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động và có thể tuyển
dụng vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Ba là, tạo điều kiện cho người học đến thực tập,
học việc tại đơn vị sử dụng lao động có kinh nghiệm
thực tiễn.
Bốn là, xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực đánh giá
trình độ và kỹ năng của người học mới ra trường. Nếu
xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chuẩn sẽ giúp
đơn vị sử dụng lao động tuyển dụng được nhân sự cần
thiết không chỉ dựa trên nền tảng giáo dục và bằng cấp
mà còn dựa ưên năng lực tiềm năng của người họcB
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ABSTRACT:

This paper points out the importance of using skills for law students. In addition, this paper
analyzes and assesses the positive and negative aspects of law students when they use their legal
skills. Based on the paper’s findings, some solutions are proposed to improve law students’ legal
skills at enterprises.
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