
 

 

 

 

Giang là cựu sinh viên 

K.34 chính quy chuyên 

ngành Luật kinh doanh, 

hiện đang công tác tại 

Ngân hàng Agribank 

 

 

 

 

 

 
NGUYỄN THỊ HÀ GIANG 

Những trải nghiệm trong thời gian học tại 

Khoa Luật – Đại học Kinh tế TPHCM đối với 

tôi là khoảng thời gian rất đáng nhớ. Dưới 

sự hướng dẫn tận tình, tâm huyết của các 

thầy cô, những kiến thức luật không hề xa 

lạ và khô khan như chúng ta thường nghĩ. 

Những buổi thuyết trình sinh động, cùng 

nhau tranh luận sôi nổi, thậm chí là “nảy 

lửa” đã giúp cho sinh viên chúng tôi hiểu 

rõ thêm vấn đề, nhận thấy được các khía 

cạnh suy nghĩ khác nhau, học hỏi lẫn nhau 

và hơn hết là một tập thể lớp gắn bó, đầy 

yêu thương.   
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Một cựu sinh viên xuất sắc 

của Khóa 33 Đại học 

Chính quy, Khoa Luật. 

Hiện nay, Trúc đang là 

giảng viên Luật của 

Trường cao đẳng Tài 

Chính – Hải Quan 

 

 

 

 

 
HỒ THỊ THANH TRÚC 

“Tuyệt vời” luôn là câu trả lời khi tôi được 

hỏi về Khoa Luật trường đại học Kinh tế 

TP.HCM, nơi tôi đã học tập và gắn bó suốt 

những năm đại học.  

Ngoài là khoa trong một trường đại học 

danh tiếng; có đội ngũ giảng viên giỏi 

chuyên môn, yêu nghề, tận tụy với sinh 

viên; cơ sở vật chất tân tiến, nguồn tài liệu 

học tập phong phú; phương pháp giảng 

dạy hiện đại, hiệu quả; khoa Luật còn có 

một chất rất riêng mà không một cơ sở đào 

tạo nào có được. Chất riêng này là khả 

năng truyền cảm hứng cho sinh viên trong 

học tập, nghiên cứu, trong định hướng 

nghề nghiệp tương lai; khuyến khích sự 

sáng tạo, tự do tư tưởng trong học tập, 

nghiên cứu thoát khỏi những khuôn khổ 

thông thường để đi đến chân lý. 
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Cựu sinh viên chính quy 

Khóa 34, chuyên ngành 

Luật Kinh doanh. Hiện 

Sơn đang công tác tại Bộ 

phận pháp lý - Công ty 

TNHH Bảo hiểm nhân thọ 

Dai-ichi Việt Nam. 

 

 

 

 

 
LÊ HỮU LAM SƠN 

Chuyện “Nghề chọn người hay người chọn 

nghề?” là một câu hỏi bí ẩn mà mỗi người 

trong chúng ta là một đáp án. Có lẽ riêng 

với bản thân tôi thì câu trả lời chính xác là 

nghề chọn người. Trong một ngôi trường 

danh tiếng của ngành kinh tế nhưng tôi đã 

tìm thấy niềm cảm hứng và cảm nhận được 

bản thân phù hợp với ngành luật với những 

bài giảng gần gũi, sinh động và đầy thực 

tế. Để rồi hôm nay khi đã rời xa thầy cô và 

bạn bè, tôi vẫn luôn ghi nhớ những ngày 

tháng được sự hướng dẫn, bài giảng tận 

tình, hết lòng vì thế hệ sinh viên của thầy 

cô; những người bạn luôn sẵn sàng sẻ 

chia, giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau. Cảm 

ơn các thầy cô Khoa Luật UEH – những 

người đưa các thế hệ sinh viên đạt đến 

đỉnh cao tri thức làm hành trang vào đời!!! 
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Cựu sinh viên VB2 chuyên 

ngành LKD khóa 10 

(2007-2009), hiện anh 

Vĩnh là Luật sư thuộc 

Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí 

Minh và đồng thời cũng là 

CEO tại Công ty TNHH 

TMDV và Thiết bị Y tế 

GIA BẢO 

 

 

 Ba 
DƯƠNG HIỂN VĨNH 

Vào năm 2007, nhằm trau dồi kiến thức và 

kỹ năng để trở thành một luật sư trong lĩnh 

vực kinh doanh thương mại phục vụ cho 

công việc của mình, tôi đã chọn Khoa Luật 

UEH là nơi để học tập chuyên ngành Luật 

kinh doanh vì UEH là nơi đào tạo chất 

lượng cao về khoa học kinh tế, kinh doanh, 

quản lý và luật tại khu vực phía Nam. 

Khoa Luật với đội ngũ thầy cô giáo từ trẻ 

trung, nhiệt huyết đến nhiều kinh nghiệm 

với học hàm, học vị rất cao đã cung cấp 

cho tôi và các học viên cùng khoá từ những 

kiến thức chung nhất như Hiến pháp, Hành 

chính, Hình sự, Dân sự,... và đặc biệt là 

những kiến thức, kỹ năng rất cần thiết 

trong quá trình hành nghề như Kỹ năng 

hành nghề luật, Kỹ năng đàm phán và 

soạn thảo hợp đồng... 
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Cựu sinh viên VB2 Khóa 

17B (2014-2016)- Khoa 

Luật. Hiện anh là Giám đốc 

Công ty TNHH Tư Vấn – 

Đại Lý Thuế AC&T. 

 

 

 

 

 
HUỲNH MINH ĐỨC 

Từ khi bắt đầu khóa học đến lúc ra trường tôi luôn 

tự hào được học tập tại một trường danh tiếng, cơ 

sở vật chất tốt. Sau khi hoàn thành khóa học VB2 

tại khoa Luật, thành quả lớn nhất tôi gặt hái được 

là một lượng kiến thức lớn về Luật và Luật kinh 

doanh nói riêng,  hỗ trợ tôi trong quá trình làm 

việc và trong cuộc sống rất nhiều. 

Công ty TNHH Tư Vấn – Đại Lý Thuế AC&T do tôi 

thành lập  - chuyên tư vấn về Thuế cho doanh 

nghiệp, Tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý 

doanh nghiệp. Trong thời gian tới, sau khi hoàn 

thành khóa học chứng chỉ hành nghề Luật sư, tôi 

sẽ mở rộng phạm vi hoạt động về mảng Luật kinh 

doanh như: cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan 

đến hợp đồng, đầu tư, lao động… Bên cạnh đó, 

hiện tại tôi đang chuẩn bị tiếp tục tham gia khóa 

đào tạo Thạc Sĩ Luật kinh doanh của khoa Luật – 

ĐH Kinh Tế TP.HCM. Với mong muốn được tiếp tục 

học tập và nghiên cứu tại Trường trong thời gian 

sắp tới để nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ 

nghề nghiệp.! 
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Cựu sinh viên VB2 Khóa 

13 chuyên ngành LKD. 

Hiện nay, chị đang là Kế 

toán trưởng Công ty CP 

Giáo Dục Giải Trí 

Kizworld, và cũng đang 

theo đuổi chương trình 

cao học Luật tại Khoa 

Luật- UEH. 

 

 
HỒ LAM THÚY 

Sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính, tôi bắt đầu 

công việc Kế toán trong doanh nghiệp. Trong quá 

trình làm Kế toán, tôi nhận thấy kiến thức Luật 

thật sự cần thiết cho công việc của tôi. Kế toán 

không chỉ là các con số, mà hơn nữa là vận dụng 

các kiến thức về Tài chính, Luật để đặt những con 

số vào những nơi sao cho hợp lý, đúng Luật. 

Tôi chọn học VB2 tại Khoa Luật trường ĐH Kinh 

Tế TP HCM. Vừa đi làm, vừa đi học tôi đã có một 

chút lo lắng khi tôi không có nhiều thời gian để 

đầu tư cho việc học. Nhưng trong quá trình học, 

tôi hoàn toàn yên tâm khi chương trình học được 

rất khoa học, không đặt nặng về lý thuyết, không 

dạy kiến thức mông lung, nên sinh viên theo học 

cảm thấy rất nhẹ nhàng. Thời gian 2 năm tôi bỏ 

ra để theo học tại Khoa Luật trường ĐH Kinh Tế 

TP HCM đã không uổng phí. Sau khi tốt nghiệp, 

tôi đã có một lượng kiến thức căn bản về Luật, đủ 

giúp tôi tự tin hơn rất nhiều trong công việc của 

mình. Quan trọng hơn, lương của tôi đã tăng lên 

đáng kể sau khi tốt nghiệp. 

 

 




