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Phạm Dương Hoàng Huy 

Cựu sinh viên khoa Luật 

 

Ai đã từng, khoác lên áo sinh viên 

Chắc sẽ chẳng thể nào quên kỉ niệm 

Của một thời bao buồn vui hòa quyện 

Nơi giảng đường, nhiều hoài bão mộng mơ. 

Ở đó rồi, ta nào thể thờ ơ 

Với tất cả những gì mình tiếp cận 

Với bạn bè, thầy cô và bụi phấn 

Cuốn sách dày cũng phải đọc cho xong. 

Thời sinh viên, ai cũng nghĩ trong lòng 

Phải cố gắng mong mình không dang dở 

Chăm học hành để mai này mình có 

Một tương lai sáng lạng ở trên đời. 

Bước chân vào trường đại học xa xôi 

Và phải sống xa rời ngôi nhà nhỏ 

Nơi quê ấy mẹ cha còn khốn khó 

Vẫn oằn mình, đội nắng gió, mưa sương. 

Để cho ta được rảo bước đến trường 

Ngồi trên ghế của giảng đường đại học 

Ai cũng hiểu, công mẹ cha khó nhọc 

Nên tự mình phấn đấu để vươn lên. 
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Và chắc hẳn ta không thể nào quên 

Thời gian đó bao ngày đêm khắc khoải 

Nỗi nhớ nhà, nhớ quê nơi xa ngái 

Nhưng dằn lòng, là phải cố mà thôi. 

Thời sinh viên cũng tuyệt lắm người ơi 

Được trải nghiệm bao nhiêu điều thú vị 

Bên bạn bè, bên các anh các chị 

Bên thầy cô ôi trân quý vô cùng. 

 

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, 

Đại học Cần Thơ - Nơi gửi gắm tuổi thanh xuân! 

Các bạn thân mến! Tôi muốn giới thiệu với các bạn về bài viết này như là 

một sự sẻ chia tâm sự của cựu sinh viên với mái trường đại học nơi mà tôi đã 

từng theo học trong suốt bốn năm học qua. Không phải là một cách PR (quảng 

cáo), không khoa trương và hào nhoáng, chỉ là những cảm xúc bất chợt dâng 

lên trong tôi trước những kỷ niệm đẹp của một thời sinh viên ùa về, đến một 

lúc nào đó, tôi nhìn lại thấy mình đã yêu mái trường đại học này như thế nào... 

Có ai đó từng nói rằng “Thời sinh viên là khoảng thời gian vất vả nhưng 

cũng là khoảng thời gian tươi đẹp mà ai cũng muốn trải qua” hay “Cuộc đời là 

một hành trình đưa ta đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, 

trải nghiệm những cảm xúc mới”. Thật vậy, tôi cảm thấy mình thật sự rất may 

mắn khi trong cuộc hành trình của đời mình, tôi được dừng chân tại một nơi 

mà bản thân đã mơ ước, đã từng rất muốn gắn bó từ những ngày còn là một 

học sinh trung học. Nơi đó chính là ngôi trường đại học mà tôi đã từng theo 

học - Đại học Cần Thơ. 

Cổng trường mở ra rồi khép lại, đón và đưa lớp lớp thế hệ sinh viên nhập 

học rồi ra trường, mang theo những thành quả của ước mơ mà bốn năm về 

trước họ đã ấp ủ cho vào hành trang để cùng họ lớn lên trên giảng đường đại 
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học. Và tôi - một sinh viên lớp Luật Tư Pháp 1 (LK1765A1) cũng không nằm 

ngoài quy luật ấy. Sắp phải rời xa mái trường mà tôi đã gắn bó để nhường chỗ 

cho những thế hệ mới với những con người mới. Trong tôi lắng đọng những 

suy tư của một người thanh niên trẻ, một sinh viên sắp rời ghế nhà trường để 

bước vào những thử thách mới đầy cam go nhưng cũng không kém phần thú 

vị của cuộc đời. Những kỷ niệm dưới mái trường Đại học Cần Thơ sống lại 

trong tôi - như muốn nhắc nhở tôi về một mái trường thân yêu, gần gũi, ấm áp 

đã giúp tôi nuôi lớn ước mơ của mình. Mỗi khi có ai đó hỏi tôi đã từng học ở 

trường đại học nào, tôi đáp nhanh rằng “Mình đã từng là sinh viên Đại học Cần 

Thơ”. Đối với mọi người, câu nói ấy chỉ là một câu trả lời rất đỗi bình thường. 

Nhưng với riêng tôi thì không, mỗi lần nói như thế, trái tim tôi bỗng dưng lại 

rộn ràng, ánh mắt bỗng trở nên rạng rỡ. Và từ trong sâu thẳm lồng ngực mình, 

tôi hiểu rằng cảm xúc ấy chính là niềm tự hào về mái trường yêu dấu. 

 

Nhớ xiết bao buổi đầu tiên bỡ ngỡ trên mảnh đất Tây Đô đầy hoa lệ. Bước 

chân vào cổng trường Đại học Cần Thơ mà lòng tôi đan xen biết bao cảm xúc, 

vừa hân hoan trong niềm vui của một tân sinh viên trước một chân trời mới 

của tri thức, vừa lo lắng sợ sệt không biết cuộc sống sắp tới nơi thành thị sẽ 

như thế nào... Nhưng rồi, tất cả cảm xúc ấy cũng trôi qua nhường chỗ cho 

những tiếng cười khi mà tôi được trực tiếp gặp mặt và giao lưu với các sinh 

viên Khoa Luật. Buổi gặp mặt với những tiêt mục văn nghệ đầy sôi nổi và quan 

trọng nhất là những thông tin giới thiệu của các anh chị khóa trước về ngành 

nghề tôi đang theo học cũng như cơ hội làm việc sau khi ra trường. 

Tôi nhớ như in hình ảnh Trưởng khoa - Cô Lê Thị Nguyệt Châu giới thiệu 

về Khoa Luật và chào đón những thế hệ đầu tiên của ngành Luật hiện rõ trong 

ký ức của tôi. Cô chia sẻ về những lợi ích khi sinh viên theo học ngành Luật 

“Khi theo học ngành luật chắc chắn sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức 

và kỹ năng cần thiết. Sau khi tốt nghiệp ngành luật sinh viên sẽ cải thiện được 

rõ rệt các kỹ năng này để vận dụng hiệu quả vào công việc của mình. Hiện tại 

chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại 4.0 với các quy tắc và luật pháp ngày 
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một hoàn chỉnh và nghiêm ngặt hơn. Việc hiểu biết pháp luật sẽ giúp sinh viên 

vận dụng trong cuộc sống và công việc của mình tốt hơn. Môi trường pháp lý 

sẽ giúp người học có nhiều niềm tin vào luật pháp, lẽ phải và công bằng. Dựa 

vào công lý, người học sẽ có được cái nhìn toàn diện và khách quan nhất”. 

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ với những bạn tân sinh viên khi theo học bất kỳ 

ngành học nào cũng sẽ đều có hai mặt lợi ích và khó khăn “Sinh viên ngành 

luật học có thời gian học chương trình đại học là bốn năm và để có thể tiến xa 

hơn nữa trong sự nghiệp thì sinh viên còn cần học thêm lên các chương trình 

cao học, thạc sỹ, tiến sỹ... Vì vậy quá trình học luật không chỉ đơn thuần là gói 

gọn trong bốn năm đại học, mà còn nhiều hơn thế nữa. Người học luật không 

chỉ cần kiến thức sâu rộng, vững chắc mà còn cần có cả các kỹ năng chuyên 

môn tốt. Có như vậy mới có thể cạnh tranh và đứng vững trong môi trường làm 

việc áp lực và cạnh tranh gay gắt”. Tất cả đã mang đến cho tôi một cái nhìn 

tổng quan về tầm quan trọng của ngành khoa học pháp lý và niềm đam mê về 

ngành mình đang theo học. Tôi cảm thấy tự hào vì đã chọn cho mình được 

một ngành học ý nghĩa và thực tế. Từ đây, tôi càng tự tin hơn về tương lai của 

mình và tự nhủ tôi sẽ biến những kiến thức trên giảng đường này trở thành 

những kiến thức ứng dụng thực tế hữu hiệu để phục vụ cho công việc của 

mình sau này và cho cả cộng đồng. 

Hoc kỳ đầu tiên đối với tôi thật nặng nề, có lẽ vì tôi chưa quen với những 

phương pháp dạy và học mới ở bậc đại học và cũng bởi vì tôi phải tiếp xúc với 

những kiến thức hoàn toàn mới trong khi tôi chưa chuẩn bị được nền tảng. 

Nhìn những cuốn giáo trinh tôi phải thốt lên “Sao dạy gì nặng thế! ” Rồi lần đầu 

tiên sống xa nhà, nhũng hình ảnh về gia đinh, quê hương cứ hiện về trong tôi, 

nổi nhớ luôn luôn thường trực trong lòng một người con xa xứ. Kỳ đầu tiên với 

kết quả không như tôi mong đợi đã làm cho tôi lo lăng. Tôi tự đổ lỗi cho nhà 

trường vì chương trình và nội dung học không cuốn hút mà quên mất rằng 

chính tôi đã không thực sự cố gắng và chú tâm vào học tập cho thực chất. Và 

rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra khi bạn bè xung quanh tôi ai cũng học tốt và đạt 

thành tích cao. Khi đó tôi tự hứa với lòng mình phải gác lại những tình cảm cá 
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nhân, không nên dành nhiều thời gian cho những người thân yêu ở nhà mà 

phải biết lấy họ làm động lực để cố gắng. Tôi quan niệm rằng, việc học là một 

việc nhẹ nhàng nhất, hãy nghĩ đến những người thân yêu ở nhà, họ phải làm 

lụng vất vả để cho mình có thời gian ngồi trên giảng đường này, vì vậy hãy 

sống và học tập làm sao để không phụ lòng những hy sinh của gia đình dành 

cho tôi. Từ đó, tôi luôn nỗ lực trong từng công việc. Những lời tâm sự, động 

viên của thầy cô, bạn bè đã giúp tôi cố gắng nhiều hơn. “Mọi sự cố gắng đều 

được đền đáp xứng đáng”. Tôi cải thiện được kết quả học tập của mình, từ 

sinh viên có học lực trung binh tôi đã trở thành sinh viên loại giỏi. Tôi luôn nhớ 

một câu trong bài văn “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải hồi học phổ thông: 

“Sự sống nảy sinh từ trong cái chết hạnh phúc hiện hình từ trong những hy 

sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, 

điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy” 

Trong quá trình nghiên cứu và học tập, Khoa Luật - Trường Đại học Cần 

Thơ cũng tạo các sân chơi học thuật pháp lý cho các bạn sinh viên tham gia 

để có những trải nghiệm thực tế. Tôi nhớ năm đó, tôi được Khoa Luật cử đi thi 

Cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Quốc gia năm 2019 do Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường niên. Cuộc thi Phiên tòa giả định 

là “sân chơi” học thuật pháp lý phổ biến rộng rãi trên thế giới, nơi sinh viên luật 

có cơ hội tranh tụng như một luật sư “thực thụ”, bảo vệ cho quyền và lợi ích 

hợp pháp của các bên trước Hội đồng Trọng tài. Tạo điều kiện cho sinh viên 

các trường Đại học chuyên ngành luật có cơ hội làm quen với cuộc thi “Phiên 

tòa giả định” - hoạt động phổ biến của các trường luật ở nhiều quốc gia trên 

thế giới. Tạo sân chơi học thuật lành mạnh, bổ ích cho Đoàn viên, Sinh viên; 

rèn luyện kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên luật. Mặc dù nhóm tôi chỉ dừng 

chân tại top 12 chung cuộc nhưng đó cũng là một hành trang quý báu, được 

thử sức và trải nghiệm với vai trò là một luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bên đương sự. 

Bên cạnh đó, trong những ngày đầu tháng 12 (3/12/2019 - 12/12/2019), 

Tuần lễ Tiếp cận công lý “Access to Justice” đã được BABSEACLE tổ chức tại 
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Chiangmai, Thái Lan. Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ đã cử tôi và các 

sinh viên khoa tham gia sự kiện trên dưới sự dẫn dắt của Thầy giáo Phạm 

Tuấn Kiệt (Giảng viên Khoa Luật). 

BABSEACLE (Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal 

Education Initiative) là sáng kiến giáo dục pháp luật cộng đồng, nhịp cầu nối 

các quốc gia Đông Nam Á), và đây cũng được là tổ chức quốc tế về giáo dục 

và công lí, tập trung vào phát triển năng lực pháp luật mang tính đạo đức nghề 

luật và hỗ trợ cộng đồng. BABSEACLE đã hợp tác với Khoa Luật - Trường Đại 

học Cần Thơ để phát triển sáng kiến giáo dục pháp luật và các chương trình về 

trung tâm thực hành pháp luật với mục đích xây dựng và đẩy mạnh pháp luật 

bền vững, giáo dục pháp luật cũng như đưa ra cách tiếp cận các chương trình 

pháp lí toàn cầu thông qua các chương trình giáo dục thực hành pháp luật và 

pháp luật cộng đồng. “Access to Justice” (A2J) là một trong những hoạt động 

thường niên của BABSEACLE tổ chức nhằm cung cấp những kiến thức pháp 

lý, kỹ năng, nâng cao nhận thức cho thành viên tham gia về những thách thức 

liên quan tới A2J không những tại Châu Á mà còn trên khắp thế giới; đồng thời 

tìm ra những biện pháp, cách thức hợp lý để vượt qua những rào cản đó. Với 

mục đích cao đẹp được đặt ra từ ban đầu, hội thảo tiếp tục được diễn ra với sự 

tham gia của rất nhiều thành viên là các giảng viên, sinh viên đến từ các nước 

Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Lào, Việt Nam.... 

Những năm tháng dưới mái trường Đại học Cần Thơ, tôi không chỉ được 

học những kiến thức về chuyên ngành pháp lý để giúp tôi lập nghiệp mà thông 

qua các hoạt động đoàn, hội, tình nguyện, thể thao, văn nghệ... đã giúp tôi 

trưởng thành vững vàng hơn rất nhiều, giúp mình hoàn thiện thêm nhiều kỹ 

năng, kiến thức và thái độ sống tích cực hơn. 

 

Vậy là tròn bốn năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại 

tình đầu. Cũng đã bốn năm học tập dưới mái trường Đại học Cần Thơ với biết 

bao kỷ niệm, vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trai tim tôi vẫn là những 

cảm xúc ám áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập, cùng trưởng 
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thành dưới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài nhưng 

cũng đủ để in dấu trong tôi những cảm xúc thật lạ và đặc biệt. 

Mỗi lần nhắc về CTU, với mình là một điều gì đó thật thiêng liêng, là khát 

khao, hoài bão của tuổi trẻ, là nơi chắp cánh những ước mơ cháy bỏng. Dẫu 

biết sẽ có nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình giúp cho 

Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ nói riêng và trường nói chung tự hào về 

tôi và tôi cũng tự hào, tin tưởng khi đã lựa chọn trường. Có lẽ cũng lâu rồi chưa 

yêu ai vì tình yêu và tuổi thanh xuân gửi hết cho Đại học Cần Thơ rồi. 

Đại học Cần Thơ - biết ơn và trân trọng! 


