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KẾ HOẠCH 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC YKVN 

NĂM 2021 
 

Được thành lập vào năm 1999, Công ty Luật TNHH YKVN (“YKVN”) là công ty luật 

hàng đầu của Việt Nam có kinh nghiệm tư vấn cả trong nước và quốc tế với hơn chín mươi luật 

sư và chuyên viên tư vấn tại các văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore.  

YKVN có kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực mua bán và sáp nhập công ty, tài chính 

doanh nghiệp, tài trợ dự án, ngân hàng, thị trường vốn, đầu tư nước ngoài, tố tụng tòa án và tranh 

tụng trọng tài, thương mại quốc tế và thuế.  YKVN đã đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng 

cao quý được trao tặng bởi các tổ chức uy tín ở Việt Nam và Quốc tế (vui lòng xem thông tin chi 

tiết về YKVN tại Phụ lục – Các thông tin cơ bản về YKVN).  

 

YKVN dự kiến thực hiện chương trình học bổng khuyến học dành cho sinh viên có thành 

tích học tập xuất sắc và sinh viên nghèo vượt khó (“Chương trình Học bổng YKVN”) hiện đang 

theo học tại một số cơ sở đào tạo luật tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể 

như sau: 

 

I. Đối tượng xét cấp học bổng 

 

(i) Đối với học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: sinh viên luật hệ 

chính quy năm thứ ba (đối với các ngành học 4 năm) và sinh viên năm thứ tư (đối 

với các ngành học 5 năm). 

 

(ii) Đối với học bổng cấp cho sinh viên nghèo vượt khó: sinh viên luật hệ chính quy. 

  

Đồng thời, các đối tượng được nêu tại Mục I(i) và I(ii) hiện đang theo học tại một trong 

các cơ sở đào tạo luật dưới đây: 

 

Tại Hà Nội: 

 

(a) Đại học Luật Hà Nội; 

 

(b) Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội; 

 

(c) Khoa Luật Quốc tế – Học viện Ngoại giao; 

 

(d) Khoa Luật – Đại học Ngoại thương; và 

 

(e) Khoa Luật – Đại học Kinh tế Quốc dân. 
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Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

 

(a) Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

 

(b) Đại học Kinh tế – Luật; và 

 

(c) Khoa Luật – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

II. Thông tin học bổng 

 

1. Số lượng học bổng dự kiến (áp dụng cho từng khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh) 

 

(i) Đối với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: 8 – 10 suất/năm học; và 

 

(ii) Đối với sinh viên nghèo vượt khó: 2 – 4 suất/năm học. 

 

2. Thời hạn học bổng 

 

Học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và học bổng cấp cho sinh viên 

nghèo vượt khó sẽ có thời hạn trong 12 tháng kể từ thời điểm cấp học bổng. 

 

3. Quyền lợi học bổng 

 

Giá trị vật chất: 

 

(i) Đối với học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: 5.000.000 VNĐ; 

và 

 

(ii) Đối với học bổng cấp cho sinh viên nghèo vượt khó: 10.000.000 VNĐ. 

 

Các quyền lợi khác:  

 

Bên cạnh giá trị hỗ trợ vật chất nêu trên, sinh viên còn có cơ hội được tham gia những buổi 

học, buổi nói chuyện chuyên đề, buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm về nghề luật định kỳ và được 

học hỏi, trao đổi thường xuyên, trực tiếp với những luật sư đang làm việc tại YKVN.  Sinh viên 

có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình Học bổng YKVN 

có thể có cơ hội được thực tập tại YKVN sau khi kết thúc thời hạn học bổng. 

 

III. Quy trình xét cấp học bổng 

 

1. Quy trình xét cấp học bổng áp dụng đối với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc 

 

Vòng 1: Vòng hồ sơ 

 

Sinh viên nộp hồ sơ xin cấp học bổng (bằng tiếng Việt) về địa chỉ thư điện tử (i) 

scholarship.hn@ykvn-law.com (đối với khu vực Hà Nội) và (ii) scholarship.hcm@ykvn-law.com 

(đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh), trước ngày 5 tháng 2 năm 2021, bao gồm: 
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(i) Bảng điểm học tập tính đến thời điểm nộp hồ sơ với điểm trung bình tối thiểu đạt 

7,5 (tính trên thang điểm 10) (có xác nhận của nhà trường); 

 

(ii) Giấy kê khai thông tin cá nhân (tối thiểu bao gồm các thông tin về (A) quá trình 

học tập tại các bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, (B) khối thi 

(hoặc môn thi) và điểm thi vào trường đại học và (C) trình độ ngoại ngữ); 

 

(iii) Thư giới thiệu về bản thân; và 

 

(iv) Bài luận phân tích vấn đề pháp lý (tối đa 1.500 chữ) theo yêu cầu sau:  

 

“Phân tích giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành của văn bản hành chính, đặc biệt là 

trong quan hệ với văn bản quy phạm pháp luật.” 

 

Vòng 2: Vòng phỏng vấn 

 

Các sinh viên được chọn tham gia phỏng vấn trực tiếp với Luật sư Trương Nhật Quang, 

luật sư điều hành của YKVN hoặc các luật sư thành viên khác của YKVN. 

  

2. Quy trình xét cấp học bổng áp dụng đối với sinh viên nghèo vượt khó 

 

Vòng 1: Vòng hồ sơ 

 

Mỗi cơ sở đào tạo luật được nêu tại Mục I sẽ chọn ra danh sách tối đa 2 sinh viên đáp ứng 

các tiêu chí sau đây: 

 

(i) Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có ý thức vươn lên khó khăn để học tập tốt; 

và 

 

(ii) Tham gia các hoạt động của nhà trường và xã hội: tham gia các hoạt động đoàn, 

hội, câu lạc bộ, đội, nhóm, đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi học thuật 

và năng khiếu, đóng góp vào phong trào học tập, nghiên cứu khoa học hoặc các 

hoạt động tình nguyện, từ thiện và các hoạt động cộng đồng khác tại nhà trường 

hoặc địa phương. 

 

Danh sách sinh viên nghèo vượt khó tối thiểu phải bao gồm thông tin về điểm trung bình 

học tập tính đến thời điểm nộp hồ sơ, kèm theo các giấy tờ, văn bản về các thành tích mà sinh viên 

đạt được trong quá trình học tập (nếu có) và thông tin liên lạc với sinh viên (số điện thoại và địa 

chỉ email).  Danh sách sinh viên nghèo vượt khó và các giấy tờ có liên quan được gửi về địa chỉ 

thư điện tử (i) scholarship.hn@ykvn-law.com (đối với khu vực Hà Nội) và (ii) 

scholarship.hcm@ykvn-law.com (đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh), trước ngày 5 tháng 

2 năm 2021. 

 

Vòng 2: Vòng phỏng vấn 

 

Các sinh viên được chọn tham gia phỏng vấn trực tiếp với Luật sư Trương Nhật Quang, 

luật sư điều hành của YKVN hoặc các luật sư thành viên khác của YKVN. 

 

mailto:scholarship.hn@ykvn-law.com
mailto:scholarship.hcm@ykvn-law.com


CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG YKVN 
 

 

4 

 

IV. Thông tin – Liên lạc 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình Học bổng YKVN xin vui lòng liên lạc qua địa 

chỉ thư điện tử (i) scholarship.hn@ykvn-law.com (đối với khu vực Hà Nội) và (ii) 

scholarship.hcm@ykvn-law.com (đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh). 
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PHỤ LỤC 

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ YKVN 

 
Thông tin chung Được thành lập vào năm 1999, YKVN là công ty luật hàng đầu của Việt 

Nam có kinh nghiệm tư vấn cả trong nước và quốc tế với hơn chín mươi 

luật sư và chuyên viên tư vấn tại các văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh và Singapore.   

 

Đội ngũ luật sư của YKVN được đào tạo tại Việt Nam, một số tiểu bang 

của Hoa Kỳ (California, New York, Bắc Carolina và Washington), Úc, Anh 

và Singapore.  

 

Các khách hàng tiêu biểu của YKVN bao gồm các doanh nghiệp nhà nước 

lớn (như Vietcombank, BIDV, PetroVietnam, EVN và Vietnam Airlines), 

các tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam (như Tập đoàn Masan và Tập đoàn 

Vingroup), các công ty đa quốc gia lớn (như Hanes, McDonald’s, Pfizer, 

Kraft Foods và Coca Cola), các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới (như 

Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank và Barclays), 

các tổ chức tài chính (như IFC, HSBC, Citibank và Standard Chartered 

Bank) và các quỹ đầu tư vốn tư nhân (như KKR, Carlyle, TPG và Warburg 

Pincus).   

 

Vui lòng xem thêm thông tin về YKVN tại website (https://www.ykvn-

law.com). 

 

Các giải thưởng YKVN thường xuyên nhận được giải thưởng “Công ty Luật Quốc gia trong 

Năm” của Việt Nam từ các tạp chí pháp lý hàng đầu trên thế giới và trong 

khu vực.   

                 

Tạp chí Luật Tài 

chính Quốc tế 

(IFLR) 

: 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 

2009, 2005, 2004 và 2003 (đây là lần đầu tiên 

danh hiệu này được trao cho một công ty luật 

của Việt Nam) 
 

Tạp chí Chambers 

and Partners 

 

: 2020, 2017 và 2012  

Tạp chí FinanceAsia : Giải thưởng Giao dịch thị trường cận biên 

(frontier market) tốt nhất khu vực năm 2020 

Tạp chí the Asian 

Lawyer Magazine 

: Giải thưởng Giao dịch mua và bán sáp nhập 

của năm 2020: Khu vực Nam và Đông Nam 

Á 

Tạp chí Asian Legal 

Business 

 

: 2017 và 2005  

 

Tạp chí Asialaw 

Profiles 

: 2017  

https://www.ykvn-law.com/lawyer/
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Tạp chí Benchmark 

Litigation  

: 2018 (đây là lần đầu tiên danh hiệu này được 

trao cho một công ty luật của Việt Nam) và 

2019 

Tạp chí Asialaw 

Profiles 

: Giao Dịch Có Ảnh Hưởng Lớn Của Năm 

2019 

Diễn đàn Vietnam 

M&A Forum và Tạp 

chí Vietnam 

Investment Review 

 

: Tổ Chức Tư Vấn M&A Tiêu Biểu Việt Nam 

Năm 2018-2019 và năm 2019-2020 

Lawyers World Law 

Award 

: Công Ty Luật Về Đầu Tư Nước Ngoài Của 

Năm 2018 

 

Chúng tôi luôn được xếp Hạng 1 bởi các tạp chí pháp lý hàng đầu trên thế 

giới và trong khu vực đối với hoạt động tư vấn trong lĩnh vực tài chính, ngân 

hàng, thị trường vốn, mua bán và sáp nhập và các giao dịch công ty khác, và 

giải quyết tranh chấp. Đặc biệt, trong năm 2020, YKVN là công ty luật duy 

nhất của Việt Nam được Tạp chí Chambers and Partners xếp Hạng 1 trong 

lĩnh vực giải quyết tranh chấp. 

 

Tạp chí Luật Tài 

chính Quốc tế  

: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 

2013, 2012, 2011, và 2010 

 

Tạp chí Chambers 

and Partners 

 

: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 

2013, 2012, 2011, 2010 và 2009  

 

Tạp chí Legal 500 

Asia Pacific 

 

: 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 

2012, 2011 và 2010  

 

Tạp chí Asialaw 

Profiles 

  

: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 và 2013 

Tạp chí Benchmark 

Litigation 

: 2020, 2019 

 

 


