
Tâm sự 

Tên sinh viện: Son Joo Hyeong 

Mã số sinh viên: HCMVB220182013 

Nơi sinh: Hàn Quốc                Sinh ngày: 13/01/1976 

Chuyên ngành: Luật Kinh doanh 

Hệ: VLVH-VB2-LKD               Khóa: K2018/TP2 

Mình là một sinh viện Hàn Quốc học ở lớp K2018/TP2, VB2, chuyên ngành là Luật Kinh 

doanh. Nhờ vào sự quan tâm của các giáo viên và bạn trong lớp, mình đã học Luật Pháp Việt 

Nam hết sức nỗ lực trong vòng 2 năm rồi. Bây giờ, may mắn là mình đang viết Khóa luận tốt 

nghiệp. Lúc mình đã nộp hộ sơ nhập học vào Trường Đại học Kinh tế TPHCM, mình đã nói 

trên đơn trình bày rằng "Không bao giờ là thất bại!", mình đã hết sức cố gắng học theo tinh 

thần này. 

Trước hết, mình muôn nói là "em chân thành cảm ơn, Các giáo sư, bạn trong lớp và thầy 

Nguyễn Đức Việt". 

Mình đã học pháp luật Việt Nam, đang học, và nghiên cứu về pháp luật Việt Nam nữa, bởi vì 

bây giờ mình từ thấy rằng đó là lý do mình sáng đến Việt Nam. Trong đời sống của con người, 

không một người nào có bao giờ suy nghĩ về "Số phận của mình". Về trả lời câu hỏi này, 

mình thấy rằng "không có ai biết số phận mình trong tương lai". Nhưng mình có thể nói là 

nếu bạn có gì rất mong muốn thực hiện, thì hết sức cố gắng nỗ lực đến giới hạn cuối cùng của 

năng lực đi. Mặc dù con người không biết trong tương lai sẽ xảy ra gì, nhưng nếu bạn cố 

gắng làm như vậy, thì số phận mình sẽ hướng dẫn đến một mức nào để thành chính số phận 

mình. Sau đó, khắc phục được thời điểm này hay không được, thì tùy theo chính số phận của 

mình. Nếu khắc phục được một thời điểm này, thì đó trở thành chính số phận mình, Nếu 

không khắc phục được một thời điểm này, thì số phận nói là nó không phải là số phận mình. 

Mình đã học ngành luật với tâm trạng này, mình đã làm như vậy.  

Lĩnh vực pháp luật là rất đặc biệt. Chẳng hạn như có một câu rất đơn giản trong điều khoản 

tại luật, mà có thể rất nhiều người bị chết do một câu này. Ngòi bút mạnh hơn lưỡi dao. 

Người luật gia phải luôn luôn giữ, và phải có quan tâm đến những người bị xa lánh từ pháp 

luật. Theo mình, pháp luật là không chỉ văn bản. Do tính giới hạn của con người, có khi có 

người không được bảo vệ theo pháp luật. Nếu mà một người là luật gia, thì phải quan tâm đến 

những người này. Sau đó, được thực hiện "Đức" thông qua pháp luật. "Đức" là một trong 

những yếu tố được cấu thành "Con người". Ông chủ tịch Hồ Chi Minh cũng nhấn mạnh về 

điều này. "Pháp trị" chỉ được thực hiện trên cơ sở "Đức". Theo mình, trong pháp luật không 

chứa "Đức", thì không thể thực hiện "Pháp trị". Theo mình, tình thần Hiến Pháp là như thế. 

Có khi 1% là quan trọng hơn 99%. 



Một số người nói là "Pháp trị không quan trọng". Nhưng pháp luật không chỉ có về "Tư 

pháp", mà còn "Hành chính", "Chính trị" cũng là pháp luật. Ba lĩnh vực này cùng với tác 

động hiệu quả theo các quy định theo pháp luật, thì mới được nói là đã thực hiện pháp trị. 

"Pháp trị" là một cơ bản để vào những nước phát triển. Trong các nước phát triển không có 

một nước nào không thực hiện pháp trị. Đảm bảo quyền lợi của con người, mọi người được 

điều chỉnh công bằng, theo đó hệ thống xã hội phát triển hiệu quả, cuối cùng Việt Nam được 

nhập vào những nước phát triển. Mình thấy rằng đây là lộ trình Việt Nam phải làm. 

Trên lộ trình này, nếu mình có thể góp thêm năng lực mình nhỏ tí, đó sẽ là vận may, và tự hào 

của mình.  

Mình xin chân thành cảm ơn, các giáo sư, và bạn trong lớp. 

 


