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         Một số kỹ năng đào tạo dành cho 
sinh viên trong hành nghề pháp chế doanh 
nghiệp

“Thị trường kinh tế Việt Nam đang mở cửa và 
đầy biến động như hiện nay, thì bộ phận pháp chế 
trong doanh nghiệp được xem là người may bộ giáp 
phòng thủ cho doanh nghiệp. Nếu hiểu rõ, nắm bắt 
kịp thời và tỉnh táo trong các vấn đề liên quan đến 
pháp luật thì doanh nghiệp không những tránh được 
những tình huống xấu, mà còn làm chủ cuộc chơi, 
có thêm các lợi thế về kinh doanh. Chính vì vậy, việc 
nâng cao trình độ, kỹ năng hành nghề pháp chế cho 
sinh viên thông qua việc giảng dạy, đào tạo để đáp 
ứng nhu cầu của thị trường lao động là vô cùng cần 

thiết.

Bài viết đi sâu vào nghiên cứu tổng quan nghề pháp chế, đồng thời phân tích một số kỹ 
năng cần thiết mà sinh viên luật ít có cơ hội được tiếp cận trong quá trình học tập tại trường 
luật. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị, phương pháp, cách thức để vừa giúp sinh viên có kiến 
thức tổng quan về pháp luật, nhưng cũng vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong quá trình 
hành nghề sau này.”

3.

             Các điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại?

           Tòa án có được áp dụng biện pháp phong tỏa đối với tài sản đã được chuyển 
nhượng cho bên thứ ba? 

“Mẹ em chơi hụi với hội trong xóm và để cô A làm nhà cái. Một ngày cô A vỡ hụi, mặc dù 
vẫn còn tài sản những vẫn không trả tiền cho mẹ em và các cô còn lại. Do đó, xóm em đã thống 
nhất nộp đơn khởi kiện cô A và đã được thụ lý. Thông qua mối quan hệ quen biết, xóm em 
được biết Cô A vừa mới bán đất cho người khác, vừa thực hiện công chứng hợp đồng chuyển 
nhượng. Biết tin, cùng ngày xóm em nộp đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp phong tỏa tài 
sản. Cho em hỏi trường hợp này có được Tòa án chấp nhận không ạ?”

              Có phải chuyển mục đích sử dụng đất ở khi cho thuê để sản xuất kinh doanh?

                        21 hành vi vi phạm bị xử phạt liên quan đến phòng, chống dịch bệnh     
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MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐÀO TẠO DÀNH CHO SINH VIÊN TRONG HÀNH NGHỀ 
PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Luật sư Mai Quốc Việt 

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước đây, có một giai đoạn việc kinh 

doanh, buôn bán bị nhà nước hạn chế, cấm 
đoán vì cho rằng những hoạt động này là có 
dấu hiệu tư sản. Tuy nhiên, từ khi nhà nước 
mở cửa thị trường, giao lưu buôn bán với 
thế giới, việc khuyến khích hoạt động kinh 
doanh, buôn bán ngày càng có chuyển biến 
tích cực.

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam 
khá đa dạng, mục tiêu hướng đến là đưa do-
anh nghiệp trở thành công cụ, cách thức tổ 
chức kinh doanh hiệu quả, an toàn, hấp dẫn 

nhà đầu tư và huy động mọi nguồn lực của 
xã hội vào hoạt động kinh tế.

Thương trường được ví như chiến trường, 
để chỉ sự cạnh tranh khốc liệt, mọi giao 
dịch, cuộc chơi trong hoạt động kinh doanh 
đều phải tuân thủ pháp luật. Với việc nắm 
bắt pháp luật thì doanh nghiệp vừa hạn chế 
được rủi ro, vừa có cơ hội để phát triển nếu 
tận dụng được chính sách, pháp luật, và vai 
trò của pháp chế là rất quan trọng trong tiến 
trình hoạt động của một doanh nghiệp.

Tuy nhiên, dường như việc đào tạo các 
kỹ năng cho sinh viên để hành nghề pháp 

Tóm tắt: Thị trường kinh tế Việt Nam đang mở cửa và đầy biến động như hiện 
nay, thì bộ phận pháp chế trong doanh nghiệp được xem là người may bộ giáp phòng 
thủ cho doanh nghiệp. Nếu hiểu rõ, nắm bắt kịp thời và tỉnh táo trong các vấn đề liên 
quan đến pháp luật thì doanh nghiệp không những tránh được những tình huống xấu, 
mà còn làm chủ cuộc chơi, có thêm các lợi thế về kinh doanh. Chính vì vậy, việc nâng 
cao trình độ, kỹ năng hành nghề pháp chế cho sinh viên thông qua việc giảng dạy, đào 
tạo để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động là vô cùng cần thiết.

Bài viết đi sâu vào nghiên cứu tổng quan nghề pháp chế, đồng thời phân tích một 
số kỹ năng cần thiết mà sinh viên luật ít có cơ hội được tiếp cận trong quá trình học 
tập tại trường luật. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị, phương pháp, cách thức để vừa 
giúp sinh viên có kiến thức tổng quan về pháp luật, nhưng cũng vận dụng được kiến 
thức, kỹ năng trong quá trình hành nghề sau này.

Từ khoá: Sinh viên, Pháp chế, Đào tạo kỹ năng.



4

chế sau này còn bỏ ngỏ. Do đó, cần phải 
nắm bắt được nhu cầu pháp chế của doanh 
nghiệp hiện nay và những kỹ năng mà sinh 
viên cần phải tiếp thu và trau dồi.

I. Tổng quan về Pháp chế Doanh ng-
hiệp.

1. Pháp chế Doanh nghiệp là gì ?
Từ điển Hán Nôm giải thích “Pháp” ng-

hĩa là phép tắc, khuôn mẫu1; “Chế” có nghĩa 
là phép gì đã đặt nhất định rồi và phải tuân 
theo2.

Từ đó, có thể hiểu rằng Pháp chế trong 
doanh nghiệp là vị trí công việc nhằm xây 
dựng, tạo ra các quy tắc, quy định cho

doanh nghiệp và điều tiết, kiểm soát các 
hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở tuân 
thủ các quy định của pháp luật.

Do vậy, vị trí, bộ phận pháp chế trong do-
anh nghiệp sẽ thực hiện công việc chính là 
soạn thảo, xây dựng các quy tắc và bảo vệ, 
kiểm soát rủi ro.

a. Vai trò soạn thảo và xây dựng
Cũng giống như việc một thể chế nhà 

nước xây dựng hệ thống pháp luật để điều 
chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, với một 

1  https://luatvandiendich.wordpress.
com/2019/11/10/y-nghia-cua-phap-luat/ (Truy 
cập ngày 09/12/2020).
2 https://luatvandiendich.wordpress.
com/2018/06/29/nguon-goc-va-y-nghia-cua-tu-
che-tai/ (Truy cập ngày 09/12/2020).

doanh nghiệp thì đây cũng được xem như 
một xã hội thu nhỏ. Những quy tắc, quy 
định được xây dựng ban hành để cho mọi 
người tuân theo, bảo đảm hài hòa quyền lợi 
giữa người sử dụng lao động và người lao 
động; giữa các nhà đầu tư, cổ đông với do-
anh nghiệp. Thông thường các văn bản pháp 
lý nội bộ của Doanh nghiệp có thể gồm: 
Điều lệ, Quy chế, Quy trình, Nội quy lao 
động, Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng 
lao động, Các Quyết định, Thông báo, Biên 
bản họp,....

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp khi kinh do-
anh thì có các hoạt động giao thương với 
các đối tác khác, việc xác lập quan hệ mua 
bán, hợp tác để ghi nhận các quyền, nghĩa 
vụ của các bên thì thường thể hiện thông 
qua hình thức Hợp đồng, Biên bản hợp tác, 
Biên bản thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ,… 
Do vậy, Pháp chế cũng là bộ phận để tham 
mưu, tham gia đàm phán, rà soát, soạn thảo, 
xây dựng các văn bản này.

Ngoài ra, doanh nghiệp hoạt động còn 
chịu sự điều phối tuân thủ theo các quy định 
của pháp luật, của cơ quan nhà nước. Do 
vậy, Pháp chế là bộ phận trợ giúp cho doanh 
nghiệp thực hiện các hoạt động phù hợp với 
quy định pháp luật, thực hiện các thủ tục để 
đăng ký, kê khai, xin các loại giấy phép để 
hoạt động.

b. Vai trò bảo vệ, kiểm soát
Việc xây dựng, soạn thảo các văn bản, 

quy trình, quy chế là một phần, nhưng việc 
để những văn bản, quy định này được thực 
thi và có sự phù hợp thì pháp chế là bộ phân 
hỗ trợ cho doanh nghiệp trong vấn đề này.

Các công việc có thể kiểm soát là sự tuân 
thủ các Quy định, Quy chế nội bộ của Do-
anh nghiệp, những hướng dẫn giúp doanh 
nghiệp trong việc đề xuất, kiến nghị với 
các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của Doanh ng-
hiệp. Những tư vấn pháp luật liên quan đến 
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các hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá 
các rủi ro thường trực có thể gặp phải với 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bộ phận pháp 
chế còn là người giải quyết các tranh chấp 
phát sinh cho doanh nghiệp với các đối tác, 
giữa người lao động và người sử dụng lao 
động,…

2. Tiêu chuẩn đối với vị trí Pháp chế
Doanh nghiệp

Tùy theo quy mô tổ chức của doanh ng-
hiệp mà vị trí pháp chế có thể do một người 
đảm nhiệm, hoặc một nhóm người tham gia 
giải quyết. Do vậy, tùy theo vị trí sắp xếp 
theo nhu cầu của từng đơn vị (vị trí công 
việc, ngành nghề hoạt động,…) các tiêu 
chuẩn đặt ra đối với cá nhân cụ thể ứng 
tuyển vào làm việc tại vị trí pháp chế doanh 
nghiệp có thể sẽ có sự khác biệt.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn chung, yêu cầu 
chung mà doanh nghiệp muốn một người 
ứng tuyển vào vị trí pháp chế phải có đó 
chính là có kiến thức chuyên môn cơ bản về 
pháp luật; sử dụng được máy vi tính, thao 
tác được các phần mềm tin học văn phòng 
cơ bản; có kỹ năng soạn thảo, tra cứu và 
thẩm định văn bản.

Cuối cùng, quan trọng hơn cả, pháp chế 
doanh nghiệp cần phải có tư duy pháp chế. 
Tư duy pháp chế có nghĩa là tư duy hoạt 
động, làm việc luôn hướng đến những 
phương án, giải pháp mang lại lợi ích tốt 
nhất cho doanh nghiệp, nhưng lại đúng quy 
định của pháp luật.

II. Một số kỹ năng cần thiết trong quá
trình đào tạo cho sinh viên trong việc 
hành nghề pháp chế sau này.

1. Kỹ năng tiếp cận, ghi nhận thông tin.
Theo tác giả Ivans Banki thì “Kỹ năng là 

khả năng tự có hoặc qua học tập được con 
người vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm 
của mình vào những hoạt động mang tính 
nghề nghiệp, một công việc cụ thể và trong 

lĩnh vực chuyên môn của mình”.
Như vậy, kỹ năng là khả năng (năng lực) 

sử dụng và vận dụng tri thức về một lĩnh 
vực nào đó vào hoạt động nghề nghiệp trong 
cuộc sống bằng kinh nghiệm thực tiễn thông 
qua những thao tác thành thạo như một thói 
quen nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đối với 
một công việc bất kỳ, đặc biệt là với nghề 
pháp chế thì kỹ năng đầu tiên là kỹ năng tiếp 
cận (tiếp thu), ghi nhận thông tin hay nói 
nôm na là kỹ năng lắng nghe.

Thoáng nghe qua thì ai cũng có thể nhận 
thấy, việc nghe, hay ghi nhận là việc rất đơn 
giản vì hằng ngày chúng ta đều đang thực 
hiện, như lắng nghe thầy cô giảng bài, lắng 
nghe bạn bè nói chuyện. Tuy nhiên, đó chỉ 
là việc nghe thuần tùy, mà để trở thành kỹ 
năng lắng nghe, tiếp cận, ghi nhận thông tin, 
phán đoán được ý của người truyền đạt là 
rất khó.

Bởi, khi một người đến để trao đổi thông 
tin với bạn, lúc này bạn chưa thể biết đối 
phương đang muốn truyền đạt, yêu cầu bạn 
phải làm gì, hay thực hiện công việc nào đó, 
do vậy việc chủ động của bạn là phải lắng 
nghe.

Khi lắng nghe thì có rất nhiều thông 
tin, có nội dung quan trọng, trọng tâm cần 
được xử lý, giải quyết và có những nội dung 
không cần, chỉ là bên ngoài, dẫn tiếp vào sự 
việc, do vậy, bạn phải có sự lắng nghe đúng 
để chọn lọc thông tin.

Bên cạnh đó, ngoài việc nghe, thì bạn 
cũng phải có sự tương tác, trao đổi lại, để 
chốt lại vấn đề bạn đã được nghe hoặc đặt 
một số câu hỏi để làm rõ, gợi mở thêm nội 
dung. Đồng thời với việc lắng nghe, bạn 
hiểu được tâm lý, thái độ, mong muốn của 
người truyền thông tin muốn truyền đạt, để 
có thể giải quyết đạt kết quả tốt nhất.

Trên thực tế, khi đi học tại trường học 
thì hiếm có một khóa hướng dẫn, hay đào 
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tạo cho sinh viên những cách thức để lắng 
nghe, tiếp cận thông tin, và ghi chép một 
cách nhanh chóng những thông tin mà mình 
đang nhận được. Việc không nắm bắt đầy đủ 
những ý tứ, mong muốn của người truyền tải 
dẫn đến việc chúng ta sẽ bỏ sót, hoặc không 
giải quyết được hoàn chỉnh công việc.

Vậy nên, trong quá trình giảng dạy, giảng 
viên có thể truyền đạt, trao đổi như một cuộc 
nói chuyện thông thường, đưa ra những dữ 
kiến mà mình mong muốn sinh viên giải 
đáp, nhưng cũng dẫn dắt câu chuyện vào 
tình huống để tạo cho sinh viên có được thói 
quen ghi nhận nội dung. Sau đó, giảng viên 
có thể hỏi sinh viên về việc, những ý chính 
mà mình đã truyền đạt và muốn sinh viên 
giải quyết là gì, với cách thức này sinh viên 
sẽ có sự tư duy, ngẫm nghĩ lại nội dung mà 
mình đã được nghe, cũng như tóm tắt được 
ý chính của đoạn hội thoại.

Trở lại với việc khi trao đổi thông tin, 
trong quá trình lắng nghe thì người nghe cần 
chú ý, ghi chép lại những nội dung chính, 
ý chính. Bởi có nhiều lúc người truyền đạt 
thông tin sẽ nói rất nhanh, nói nhiều do vậy 
nếu ghi chép hết các nội dung là rất khó khăn, 
và kỹ năng ghi chép thường được gọi là kỹ 
năng tốc ký. Một số mẹo để tốc ký nhanh 
chóng đó là dùng các ký hiệu mà mình quy 
ước, hoặc viết tắt, ví dụ từ “không” có thể 
viết là “ko”,….

Và trong đào tạo ngành luật, cũng rất ít 
khi có sự hướng dẫn hay đào tạo cho sinh 
viên trong kỹ năng ghi chép, tóm lược văn 
bản, đoạn hội thoại, hay kỹ năng tốc ký. 
Vậy nên, việc đào tạo cho sinh viên kỹ năng 
lắng nghe, kỹ năng ghi chép là rất cần thiết, 
không những trong việc hành nghề pháp chế 
mà cho những nghề nghiệp khác.

2. Kỹ năng giao tiếp
Bên cạnh với kỹ năng nghe, lắng nghe 

thì kỹ năng giao tiếp (nói chuyện) cũng là 
một kỹ năng quan trọng. Đây là một sự tiếp 

diễn từ việc lắng nghe, tới việc trao đổi, nói 
chuyện để làm rõ sự việc.

Thông thường, lần đầu tiên tiếp xúc với 
sự việc thì chúng ta có thể chưa hiểu biết 
hết về các tình tiết, chưa nắm về bản chất vụ 
việc. Trong khi đó, người truyền thông tin 
thường có suy nghĩ, tâm lý rằng người nghe 
đã hiểu rõ sự việc, do vậy việc trình bày có 
thể không đầy đủ và bỏ qua rất nhiều chi tiết 
có lợi, bất lợi trong vụ việc. Đây là những 
suy nghĩ, diễn biến thực tế đối chúng ta khi 
làm việc, là việc làm hằng ngày của nhân 
viên pháp chế.

Bởi trong một doanh nghiệp có rất nhiều 
phòng ban, bộ phận, có chức năng nhiệm 
vụ rất khác biệt, nếu không có kỹ năng giao 
tiếp thì nhân viên pháp chế không nắm rõ 
được những mong muốn, yêu cầu giải quyết 
của từng bộ phận trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đối với sinh viên thì kỹ năng 
giao tiếp chưa thực sự được chú trọng. Với 
tâm lý e ngại, thụ động nên thường khi được 
giao viên đưa ra tình huống, chúng ta liền 
đi vào giải quyết tình huống mà không có 
những sự trao đổi với giảng viên để làm 
rõ tình tiết, gợi mở vấn đề. Trong khi, với 
những tình huống giảng dạy thì việc đưa 
thêm các tình tiết cũng là một cách thức, 
cách tiếp cận để sinh viên tư duy về sự việc. 
Bởi khi hành nghề, các tình huống không 
thể là sự đóng khung và thường phát sinh 
nằm ngoài những suy đoán ban đầu, và chỉ 
có sự trao đổi với ra được vấn đề.

Vậy nên, khi làm việc, trao đổi chúng ta 
ngoài việc lắng nghe, thì cũng cần có sự trao 
đổi thông qua việc đặt những câu hỏi đơn 
giản để làm rõ tình tiết và gợi ý để đối tượng 
trình bày đúng sự việc.

Ngoài ra, trong nhiều tình huống chỉ khi 
chúng ta trao đổi thì đối phương mới thổ lộ, 
đưa ra những mong muốn mà mình muốn 
giải quyết. Trong khi trong quá trình học tập 
trên nhà trường thì chúng ta không thể biết 
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được lúc nào đối phương muốn trao đổi để 
chúng ta đặt câu hỏi, mà thường dựa vào 
bản năng. Có một số cách thức mà chúng 
ta có thể nhận biết là thông qua nhịp điệu 
giọng nói, nét biểu hiện trên khuôn mặt là lo 
lắng, hồi hộp, giận giữ, vui, hoặc buồn.

Hiện nay, trên mạng internet có rất nhiều 
clip tình huống về pháp luật, có các diễn 
viên đóng nên biểu lộ, hình thái rất giống 
thực tế, nên có thể cho sinh viên xem gợi 
mở cho sinh viên cách đặt câu hỏi nếu trong 
tình huống đó, và phán đoán tâm lý của đối 
phương.

3. Kỹ năng tra cứu, tìm kiếm văn bản.
Liên quan đến nghề luật thì kỹ năng tra 

cứu, tìm kiếm văn bản để giải quyết sự việc 
là một kỹ năng quan trọng. Đối với nhân 
viên pháp chế thì những nội dung tư vấn, 
những văn bản được ban hành sẽ ảnh hướng 
tới công ty, doanh nghiệp. Do đó, việc giải 
quyết các sự việc phải trên cơ sở các quy 
định của pháp luật, mỗi một tình huống là 
một mối quan hệ pháp luật, là những văn 
bản quy định điều chỉnh.

Trên thực tế, mỗi một câu hỏi, mỗi một 
tình huống thực tiễn không đơn thuần chỉ 

quy định ở trong một bộ luật, luật mà nó còn 
có thể được quy định ở các văn bản hướng 
dẫn thi hành như Nghị định, Thông tư; có 
khi là các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, giải 
đáp như Công văn, chỉ thị,…. Do vậy, khi 
tra cứu, chúng ta sẽ cảm thấy có quá nhiều 
thông tin pháp luật có liên quan và đâu là 
nguồn tra cứu chính xác.

Trong quá trình đào tạo cử nhân luật thì 
cũng rất ít có cách thức hướng dẫn sinh viên 
trong việc tra cứu, tìm kiếm văn bản, việc 
tra cứu, tìm kiếm là kỹ năng của mỗi người. 
Do vậy, cần phải có sự hướng dẫn, hoặc đào 
tạo để sinh viên có thể tìm kiếm, tra cứu văn 
bản một cách nhanh nhất.

Trên cơ sở hoạt động nghề thực tiễn, tác 
giả nhận thấy để giải quyết việc này thì việc 
đầu tiên là xác định được quan hệ pháp luật 
trong vụ việc mà chúng ta cần giải quyết. 
Các quan hệ pháp luật thì khi học tại trường 
chúng ta đã được dạy, nay chỉ là việc vận 
dụng để tìm kiếm căn cứ.

Đầu tiên là đi từ cái tổng quát và đi sâu 
vào vấn đề, đơn cử một tình huống thuộc 
quan hệ pháp luật dân sự thì chúng ta xem 
các quy định tại Bộ luật Dân sự, từ dân sự 
đến các luật chuyên ngành, văn bản hướng 
dẫn có liên quan. Tuy nhiên, khi tìm kiếm 
các căn cứ thì chúng ta cũng phải nắm rõ 
được nguyên tắc áp dụng pháp luật để tránh 
xung đột như văn bản pháp luật chuyên 
ngành được ưu tiên áp dụng so với văn bản 
pháp luật có tính chất áp dụng chung,..

Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều trang web-
site cung cấp phần mềm, tài khoản để thực 
hiện việc tra cứu. Các tính năng trợ giúp rất 
đa dạng, từ việc xem được văn bản luật gốc, 
thống kê thời kỳ các văn bản, hiệu lực của 
văn bản, sự thay đổi, sửa đổi bổ sung của 
các văn bản. Điều này giúp chúng ta đối 
chiếu được một điều khoản quy định thì có 
những điều khoản nào để làm rõ, phân tích, 
hướng dẫn áp dụng điều khoản luật này hay 
không. Một số website mà bạn có thể tham 
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khảo như http://thuvienphapluat.vn,  http://
luatvietnam.net,...

Do đó, trong quá trình giảng dạy, chúng 
ta kết hợp hướng dẫn cho sinh viên cách 
thức sử dụng các phần mềm, ứng dụng tra 
cứu văn bản, và chú trọng phân tích cho sinh 
viên các nguyên tắc áp dụng pháp luật, xử 
lý về xung đột pháp luật; có thể vẽ theo các 
biểu đồ hình cây để sinh viên nắm tổng quan 
về hệ thống pháp luật.

4. Kỹ năng soạn thảo văn bản
Bên cạnh kỹ năng lắng nghe, kỹ năng 

giao tiếp thì kỹ năng soạn thảo văn bản là 
một kỹ năng quan trọng của nhân viên pháp 
chế. Đây là hoạt động diễn ra thường ngày 
và thường xuyên, là sự tư duy, suy luận, 
trình bày, sắp xếp câu từ thông qua soạn 

thảo văn bản.
Hoạt động soạn thảo, trình bày thể thức 

của một văn bản thì sinh viên đều được 
giảng dạy. Tuy nhiên, việc áp dụng vào thực 
tế, hành nghề, kỹ năng này đối với sinh viên 
ngay từ khi ra trường đang còn yếu.

Khi tiếp nhận nội dung, yêu cầu phải soạn 
thảo một văn bản thì các bạn sinh viên rất 
lúng túng, nên soạn văn bản này là gì, thông 
báo, công văn, đơn thư như thế nào,… Chính 
việc lúng túng trong phán đoán thể thực, bố 
cục trình bày, nên ảnh hưởng tiến độ, tốc độ 
giải quyết và nhiều lúc là nội dung trình bày 
trong văn bản.

Do đó, khi giảng dạy cần cho sinh viên so 

sánh với cách thức, thể thức, bố cục của các 
loại hình văn bản. Ngoài ra, cũng làm rõ bản 
chất, diễn giải vì sao lại trình bày thể thực, 
văn bản như vậy để sinh viên có thể hiểu và 
áp dụng.

Bên cạnh đó, nội dung bài tập nên chỉ đưa 
ra một số dự kiện, mong muốn và yêu cầu 
sinh viên phải xác định văn bản phải soạn là 
gì, và trình bày cách thức soạn văn bản.

Ngoài ra, có thể hướng dẫn cho sinh viên 
một số mẹo, kỹ năng khi soạn thảo văn bản 
đó là tham khảo các văn bản có sẵn để rút 
ngắn thời gian. Các văn bản có thể tham 
khảo là những văn bản của cơ quan nhà 
nước ban hành, bởi đây là những văn bản 
có thể thức chuẩn chỉnh, câu từ chính xác, 
thông dụng, đúng ngữ pháp.

Khi đọc nhiều, tham khảo nhiều thì 
những sự nhận thức, tư duy về soạn thảo ít 
nhiều cũng tăng lên. Khi áp dụng, soạn thảo 
sẽ giúp chúng ta gián tiếp tiếp thu được trí 
tuệ của những người soạn thảo trước.

5. Kỹ năng giải quyết tranh chấp.
Theo từ điển Hán Việt “Tranh chấp” 

có nghĩa là một sự tranh giành, đấu tranh, 
giằng co khi có ý kiến bất đồng, thường là 
trong vấn đề quyền lợi giữa hai bên. Đối với 
doanh nghiệp, hoạt động chính là về kinh 
doanh thương mại, do đó các tranh chấp 
phát sinh chủ yếu cũng từ hoạt động này. 
Như vậy, có thể hiểu, tranh chấp trong lĩnh 
vực kinh doanh thương mại là sự bất đồng, 
mẫu thuẫn về quyền lợi giữa các bên trong 
hoạt động kinh doanh, tranh chấp có thể là 
nội bộ doanh nghiệp và tranh chấp với đối 
tác, khách hàng.

Tranh chấp là điều mà không ai mong 
muốn khi thực hiện các hoạt động giao 
thương, kinh tế. Tuy nhiên, phòng bệnh tốt 
hơn chưa bệnh, do đó, việc đưa ra các cách 
thức để hạn chế tranh chấp, hoặc khi có tra-
nh chấp phát sinh thì cũng có những phương 
thức, phương pháp giải quyết tranh chấp.
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Đối với một nhân viên pháp chế thì 
để hạn chế tranh chấp ban đầu thì khâu 
soạn thảo văn bản là quan trọng, nếu 
phát sinh tranh chấp thì cần có cách thức 
để xử lý, hạn chế tranh chấp. Ở đây, một 
số kỹ năng quan trọng trong giải quyết 
tranh chấp là việc giải quyết tiền tố tụng, 
có nghĩa là những công việc giải quyết 
trước khi khởi kiện, nhưng đàm phán, 
thương lượng, hòa giải. Hoặc có thể là 
những cách thức để đi thu thập chứng cứ, 
chuẩn bị hồ sơ cho việc khởi kiện.

Do vậy, để sinh viên nắm tổng quan về 
kỹ năng giải quyết tranh chấp, thì chỉ có một 
cách dễ hiểu, dễ áp dụng là đưa ra một tình 
huống để sinh viên giải quyết. Từ việc ban 
đầu trao đổi để tiếp nhận thông tin, phán 
đoán các cơ sở căn cứ khởi kiện, mối quan 
hệ pháp luật, thẩm quyền tòa án giải quyết 
tranh chấp.

Sau đó, sơ lược những điểm, phương 
hướng, cơ sở để bảo vệ trong quá trình giải 
quyết tranh chấp, tiếp đó xây dựng bộ hồ 
sơ khởi kiện, đơn từ kèm theo. Ở mỗi giai 
đoạn, kỹ năng giải quyết tranh chấp thì có 
nét đặc thù riêng.

Ví dụ, nếu đang giai đoạn thương lượng, 
hòa giải thì cần tách con người ra khỏi vấn 

đề, tập trung vào lợi ích, không tranh cãi 
về lập trường, tạo ra các phương án có lợi. 
Thông thường nếu không có kỹ năng, khi 
giải quyết tranh chấp, chúng ta thường bị 
cuốn vào việc tranh cãi, xúc phạm đến cá 
nhân của nhau mà không đưa ra phương 
hướng giải quyết.

Bên cạnh đó, khi giải quyết tranh chấp 
một kỹ năng quan trọng là nghiên cứu và 
đọc hồ sơ. Muốn nghiên cứu hồ sơ đạt hiệu 
quả cao, tiết kiệm được thời gian, giúp cho 
việc xem xét, ghi nhớ, phân tích, đánh giá 
các tài liệu đó được khách quan, thuận lợi 
thì phải sắp xếp hồ sơ theo một trật tự nhất 
định là rất cần thiết. Đặc biệt là những vụ án 
phức tạp, rất nhiều tài liệu và các bên tham 
gia vào vụ án. Có một số cách để sắp xếp hồ 
sơ tài liệu, cụ thể:

Sắp xếp hồ sơ theo từng tập, từng chủ 
thể, theo thứ tự thời gian. Ví dụ, phân ra tập 
1 là những văn bản tố tụng, biên bản, tài liệu 
của Tòa án; Tập thứ hai là những tài liệu, 
lời trình bày của phía đối thủ tranh chấp; 
Tập thứ ba là những tài liệu của mình. Khi 
sắp xếp nên sắp xếp theo mốc thời gian để 
khi đọc sẽ theo dõi được quá trình, tiến trình 
thực hiện các thỏa thuận và dẫn đến tranh 
chấp giữa các bên.
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Sau khi đọc xong hồ sơ, đánh giá, tổng 
hợp các tài liệu, chứng cứ trong vụ án, xác 
định được quan hệ pháp luật cần giải quyết 
thì bước tiếp theo phải xác định được các 
cơ sở pháp lý nào sẽ điều chỉnh vụ án. Các 
cơ sở pháp lý là văn bản luật, các văn bản 
hướng dẫn, hoặc án lệ để xem đường lối giải 
quyết tranh chấp. Từ việc có cơ sở pháp lý, 
thì phải vách ra được đường lối, những điểm 
mà chúng ta sẽ thể hiện trong vụ án.

III. Một số giải pháp, khuyến nghị áp
dụng trong quá trình giảng dạy, thực 
hành cho sinh viên khi hành nghề pháp 
chế, doanh nghiệp

- Đào tạo thêm các kỹ năng thực tiễn 
cho sinh viên

Ngoài việc giảng dạy các kiến thức về 
pháp luật thì cũng nên tập trung vào việc 
giảng dạy, đào tạo các kỹ năng thực tiếp áp 
dụng cho sinh viên; tạo sự chủ động cho 
sinh viên trong việc nghiên cứu, cần đưa ra 
nhiều bài tập tình huống, sát với thực tiễn.

Các kỹ năng đào tạo đi sâu mà việc nâng 
cao sự tư duy pháp lý, các kỹ năng xây dựng, 
soạn thỏa văn bản, giải quyết tranh chấp,… 
Có thể lập nên các câu lạc bộ để sinh viên 
sinh hoạt, kết nối những điểm tư vấn pháp 
lý cho doanh nghiệp trên cơ sở có sự hướng 
dẫn, tham vấn của giảng viên, người hoạt 
động thực tễ tại doanh nghiệp, để sinh viên 
nắm được các công việc thực tế và pháp chế 
phải làm.

- Đào tạo, giảng dạy pháp chế doanh 
nghiệp cho sinh viên.

Hiện nay, nhu cầu pháp chế doanh nghiệp 
rất lớn trong khi việc đạo tạo cử nhân luật 
hiện nay chưa đáp ứng được các kỹ năng 
pháp chế doanh nghiệp cần thiết. Vậy nên, 
nhà trường cần xem xét đào tạo, giảng dạy 
các kỹ năng pháp chế doanh nghiệp cơ bản 

cho sinh viên. Việc giảng dạy có thể kết hợp 
với những người hành nghề pháp chế thực 
tiễn.

Các nội dung giảng dạy có thể đi sâu vào 
những phần học cơ bản như:

(i) Nguyên lý nhà nước và pháp luật, các 
phần học về pháp luật doanh nghiệp, thương 
mại, dân sự;

(ii) Các kỹ năng mềm trong việc soạn 
thảo văn bản, trình bày văn bản, soạn thảo 
các văn bản nội bộ của doanh nghiệp.

(iii) Các kỹ năng để phòng ngừa, giải 
quyết các tranh chấp như làm rõ những tra-
nh chấp thường trực cho doanh nghiệp, cách 
thức phòng ngừa, kỹ năng giải quyêt, xử lý 
tình huống.

Nếu được giảng dạy các bài học liên quan 
đến Pháp chế doanh nghiệp thì sinh viên khi 
ra trường, ít nhiều sẽ hạn chế được sự bỡ 
ngỡ khi hành nghề.

KẾT LUẬN
Mọi hoạt động nghề nghiệp nào để thành 

công thì phải kết hợp giữa các kỹ năng và 
kiến thức chuyên môn. Vai trò và nhu cầu 
nghề nghiệp của vị trí pháp chế ngày càng 
tăng cao, do doanh nghiệp ngày càng mở 
rộng, hoạt động kinh doanh buôn bán là thị 
trường chung của cả thế giới chứ không bó 
hẹp

Trên cơ sở các kiến thức nền tảng về mặt 
pháp luật thì cũng cần đi sâu vào việc đào 
tạo, giảng dạy thêm các kỹ năng cho việc 
hành nghề pháp chế doanh nghiệp, các kỹ 
năng mềm để vận dụng kiến thức.

Việc đổi mới phương pháp giáo dục, đào 
tạo sẽ là bước tiền đề để sinh viên sớm bắt 
nhịp, tránh những sự bỡ ngỡ khi rời xa mái 
trường đại học để làm việc./.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. https://luatvandiendich.wordpress.com/2019/11/10/y-nghia-cua-phap-luat/ (Truy

cập ngày 09/12/2020).
2. https://luatvandiendich.wordpress.com/2018/06/29/nguon-goc-va-y-nghia-cua-tu-

che-tai/ (Truy cập ngày 09/12/2020).
3.http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73ce-

bc3%2D9669%2D400e%2Db5fd%2D9e63a89949f0&ID=3680 (truy cập ngày 
10/12/2020).

Tình huống pháp lý: Các điều kiện 
thực hiện nhượng quyền thương mại?

 Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có một Công 
ty bán hải sản tại Đà Nẵng. Nay tôi muốn 
nhân rộng các cửa hàng của mình bằng hình 
thức nhượng quyền thương mại thì phải đáp 
ứng điều kiện gì và đăng ký nhượng quyền 
thương mại ở đâu?

Trả lời tư vấn: 

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi 
vấn đề cần tư vấn đến Công ty Luật FDVN 
(“FDVN”). Đối với yêu cầu của Quý khách, 
sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 
chúng tôi có những thông tin trao đổi như 
sau:

1. Đối với bên nhượng quyền:

Theo Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 
35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về 
hoạt động nhượng quyền thương mại (được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/
NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) thì 
điều kiện đối với bên nhượng quyền được 
quy định như sau: “Thương nhân được phép 

cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh do-
anh dự định dùng để nhượng quyền đã được 
hoạt động ít nhất 01 năm”.

Thời hạn 01 năm theo quy định này được 
hiểu là thời gian được tính từ ngày cấp Giấy 
chứng nhận địa điểm kinh doanh của cửa 
hàng đầu tiên thuộc hệ thống kinh doanh 
của thương nhân, không phải tính từ ngày 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

2. Đăng ký nhượng quyền thương
mại:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 291 Luật 
Thương mại 2005, trước khi nhượng quyền 

thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải 
đăng ký với Bộ Thương mại.
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Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị 
định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết Luật Thương 
mại về hoạt động nhượng quyền thương 
mại, (được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 3 
Nghị định 120/2011/NĐ-CP của Chính phủ) 
thì các trường hợp sau đây không bắt buộc 
phải đăng ký nhượng quyền thương mại:

- Nhượng quyền trong nước;

- Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam 
ra nước ngoài.

Ngoài hai trường hợp trên, trước khi tiến 
hành hoạt động nhượng quyền thương mại, 
thương nhân nước ngoài nhượng quyền 
thương mại vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt 
động nhượng quyền thương mại từ Khu chế 
xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực 
hải quan riêng theo quy định của pháp luật 
Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam thì phải 
đăng ký hoạt động nhượng quyền thương 
mại với Bộ Công thương.

Trường hợp của Quý khách thuộc trường 
hợp nhượng quyền trong nước hoặc nhượng 
quyền thương mại từ Việt Nam ra nước 
ngoài. Do đó, Quý khách thuộc đối tượng 
không phải đăng ký nhượng quyền thương 
mại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, 
Quý khách phải thực hiện chế độ báo cáo 
định kỳ tới Sở Công Thương chậm nhất 
là vào ngày 15/01 hàng năm theo mẫu tại 

Phần B Phụ lục III TT09/2006/TT-BTM.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Theo Duyên Trần – Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý: Tòa án có được 
áp dụng biện pháp phong tỏa đối với tài 
sản đã được chuyển nhượng cho bên thứ 
ba? 

Mẹ em chơi hụi với hội trong xóm và để 
cô A làm nhà cái. Một ngày cô A vỡ hụi, 
mặc dù vẫn còn tài sản những vẫn không 
trả tiền cho mẹ em và các cô còn lại. Do đó, 
xóm em đã thống nhất nộp đơn khởi kiện cô 
A và đã được thụ lý. Thông qua mối quan hệ 
quen biết, xóm em được biết Cô A vừa mới 
bán đất cho người khác, vừa thực hiện công 

chứng hợp đồng chuyển nhượng. Biết tin, 
cùng ngày xóm em nộp đơn yêu cầu Tòa án 
áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản. Cho 
em hỏi trường hợp này có được Tòa án chấp 
nhận không ạ? Em cảm ơn!
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Trả lời:

Điều 126 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy 
định:“Phong tỏa tài sản của người có nghĩa 
vụ được áp dụng nếu trong quá trình giải 
quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có ng-
hĩa vụ có tài sản và việc áp dụng biện pháp 
này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải 
quyết vụ án hoặc việc thi hành án”. 

 Khoản 3 Điều 188 của Luật Đất đai năm 
2013 quy định: “Việc chuyển đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 
tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký 
tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực 
kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”.

 Do vậy, nếu cô A đã ký hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên 
nhận chuyển nhượng, hợp đồng đã được 
công chứng và đã hoàn thành thủ tục đăng 
ký vào sổ địa chính thì kể từ thời điểm này 
thửa đất không thuộc quyền sử dụng của 
cô A, nên Tòa án không được áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài sản 
của người có nghĩa vụ;. Trường hợp nếu đã 
ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất cho bên nhận chuyển nhượng, hợp đồng 
đã được công chứng, nhưng chưa đăng ký 
vào sổ địa chính thì thửa đất đó vẫn thuộc 
quyền sử dụng của cô A, nên Tòa án được 
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong 
tỏa tài sản của người có nghĩa vụ theo quy 
định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Như vậy, căn cứ vào tình hình chuyển 
giao quyền sở hữu tài sản tại thời điểm xem 
xét đơn yêu cầu theo các trường hợp nêu trên 
thì Tòa án mới có thể ra quyết định áp dụng 
biện pháp phong tỏa hoặc từ chối bằng văn 
bản có giải thích lý do theo điểm a khoản 2 
Điều 133 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Hoàng Thúy Quỳnh – Công ty luật 
FDVN

Tình huống pháp lý: Có phải chuyển 
mục đích sử dụng đất ở khi cho thuê để 
sản xuất kinh doanh?

Hiện tại, tôi đang có 1 thửa đất với mục 
đích sử dụng là đất ở. Tuy nhiên, vì lý do 
kinh tế nên tôi có dự định sẽ cho Công ty A 
thuê quyền sử dụng thửa đất nêu trên để sản 
xuất, kinh doanh phục vụ cho nhu cầu kinh 
doanh của Công ty A. Cho tôi hỏi, tôi có thể 
cho Công ty A thuê quyền sử dụng đất để 
kinh doanh không? Để thực hiện công việc 
trên tôi phải làm các thủ tục gì?

Trả lời:

Pháp luật hiện hành cho phép và khuyến 
khích chủ sử dụng đất được thực hiện cho 
thuê quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh 
doanh với các quy định cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 50, Điều 2 
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-
2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai, việc đăng ký đất đai đối với trường 
hợp sử dụng đất thông qua nhận quyền sử 
dụng đất để sản xuất, kinh doanh được quy 
định đối với trường hợp mục đích sử dụng 
đất của công trình sản xuất, kinh doanh khác 

với mục đích sử dụng đất của thửa đất mà 
chủ đầu tư thuê quyền sử dụng đất , thực 
hiện như sau: 

“1. Trường hợp mục đích sử dụng 
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đất của công trình sản xuất, kinh doanh 
khác với mục đích sử dụng đất của thửa đất 
mà chủ đầu tư thuê quyền sử dụng đất thì 
trình tự giải quyết được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp nhà đầu tư thuê
quyền sử dụng đất của người đang sử dụng 
đất thì người sử dụng đất thực hiện thủ tục 
chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực 
hiện thủ tục cho nhà đầu tư thuê quyền sử 
dụng đất;”

Như vậy, trong trường hợp nhà đầu tư 
thuê thửa đất ở để xây dựng công trình kinh 
doanh thì người sử dụng đất thực hiện thủ 
tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở 
sang đất thương mại, dịch vụ trước khi thực 
hiện thủ tục cho nhà đầu tư thuê đất và xin 
cấp phép xây dựng, đầu tư. 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 
153 Luật đất đai 2013 thì đất thương mại, 
dịch vụ sử dụng vào các mục đích sau:

+ Xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch 
vụ, thương mại,

+ Các công trình khác phục vụ cho kinh 
doanh, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở, 
văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế).

Căn cứ theo đó, đất ở không phải là đất 
làm mặt bằng sản xuất kinh doanh (để xây 
khách sạn, cao ốc văn phòng...). Muốn thực 
hiện thì chủ đầu tư phải chuyển đất ở thành 
đất sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 
ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở thuộc trường hợp không phải xin phép cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải 
đăng ký biến động đất đai theo quy định tại 
Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27-1-2015 và khoản 1, Điều 12 Thông 
tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như sau:  

“Các trường hợp chuyển mục đích sử 
dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký 
biến động, bao gồm:

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông ng-
hiệp không phải là đất ở;”

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất 
ở cho thuê để sản xuất, kinh doanh và nhà 
đầu tư kết thúc việc thuê đất theo thời hạn 
mà không có nhu cầu và thỏa thuận gia hạn 
thuê đất hoặc có thỏa thuận khác chấm dứt 
việc thuê đất còn đang trong thời hạn thuê 
và tài sản gắn liền với đất thuê đã được xử 
lý theo quy định của pháp luật thì khi đó hộ 
gia đình, cá nhân có yêu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có 
nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia 
đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng 
đất theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Nghị 
định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14-11-2017 
của Chính phủ, như sau:

“Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển 
mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh 
doanh phi nông nghiệp (không phải là đất 
ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ 
gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử 
dụng đất.”

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh  

Công ty Luật FDVN

* Hình ảnh minh họa: Nguồn internet
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