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CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT CỦA BFSC 

NĂM 2022 

 

 Thành lập năm 2007, BFSC đã phát triển thành một công ty luật dẫn đầu thị trường về 
tư vấn doanh nghiệp và mua bán sáp nhập, tư vấn ngân hàng và tài chính, tư vấn thị trường 
vốn, tư vấn bất động sản và dự án, tư vấn giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, đối thoại, 
tố tụng Trọng tài, Tòa án.  

 Với mong muốn thúc đẩy và phát triển đội ngũ hành nghề luật chuyên nghiệp tại Việt 
Nam, BFSC thực hiện chương trình học bổng khuyến học hành cho sinh viên có thành tích học 
tập xuất sắc và có định hướng hành nghề luật chuyên nghiệp (“Chương trình Học Bổng Phát 
Triển Nghề Luật Của BFSC”) với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Đối tượng xét cấp học bổng: 
 

(i) Sinh viên luật hệ chính quy năm học cuối; và  
(ii) Có định hướng hành nghề luật sư sau khi tốt nghiệp. 

Chương trình áp dụng cho sinh viên đáp ứng cả hai tiêu chí tại mục (i) và (ii) nêu trên 
và đang theo học tại một trong các cơ sở đào tạo sau đây: 

Tại Hà Nội 

(a) Đại học Luật Hà Nội; 
(b) Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội; 
(c) Khoa Luật - Đại học Ngoại thương; 
(d) Khoa Luật quốc tế - Học viện ngoại giao; 
(e) Khoa Luật - Đại học kinh tế quốc dân. 

Tại Tp Hồ Chí Minh: 

(a) Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh; 
(b) Đại học Kinh tế - Luật; 
(c) Khoa Luật - Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 
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II. Thông tin học bổng: 

1. Số lượng học bổng dự kiến 
8 - 10 suất / 01 năm học. 
 

2. Thời hạn cấp học bổng 

Năm học cuối của sinh viên được xét cấp học bổng. 

3. Quyền lợi học bổng 

(a) Giá trị vật chất: 5.000.000VNĐ / 01 suất học bổng. 

(b) Quyền lợi khác: 

- Sinh viên có cơ hội tham gia thực tập, tập sự hành nghề luật sư tại Công ty luật BFSC. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thành tích xuất sắc, có định hướng hành nghề luật sư và chứng 
tỏ khả năng hành nghề luật sư trong quá trình thực tập, tập sự hành nghề luật sư tại văn 
phòng của BFSC sẽ được tài trợ một phần học phí đào tạo nghề luật sư tại Học viện tư pháp 
khi tham gia đào tạo nghề luật sư tại Học viện tư pháp. 

III. Quy trình xét cấp học bổng 

1. Vòng hồ sơ: 

Sinh viên nộp hồ sơ xin cấp học bổng (bằng tiếng Việt) về địa chỉ thư điện tử 
recruit@bfsc-law.com trước ngày 30 tháng 11 năm 2022, bao gồm: 

(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 hoặc 
trích xuất bảng điểm từ hệ thống thông tin hợp lệ của nhà trường (trong 
trường hợp này, sinh viên sẽ phải nộp bổ sung bảng điểm có xác nhận của 
nhà trường khi BFSC yêu cầu). 

(ii) Bản kê khai thông tin cá nhân bao gồm: quá trình học tập phổ thông; khối 
thi và điểm thi Đại học; trình độ ngoại ngữ; 

(iii) Thư giới thiệu bản thân; 
(iv) Bài luận (bằng tiếng Việt) phân tích vấn đề pháp lý (tối đa 2.000 chữ) theo 

yêu cầu sau: 
“Nghề luật sư tại Việt Nam và định hướng về việc hành nghề luật sư của 
bạn”. 
 

2. Vòng phỏng vấn 
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Các sinh viên được tham gia chọn phỏng vấn sẽ được tham gia phỏng vấn trực tiếp với 
các luật sư thành viên của BFSC. 

 
IV. Thông tin liên lạc 

Mọi thắc mắc về chương trình học bổng khuyến khích hành nghề luật sư xin vui lòng 
liên hệ bằng thư điện tử đến hòm thư recruit@bfsc-law.com (xin vui lòng ghi tiêu đề với nội 
dung “Hỏi về học bổng phát triển nghề luật” để tránh bị nhầm lẫn khi phân loại thư điện tử). 


