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LỜI GIỚI THIỆU

Có nhiều định nghĩa về tư vấn pháp luật và về sự áp dụng chúng vào
các tình huống và vấn đề pháp luật.

Xét về mặt chức năng: Quá trình tư vấn Pháp luật là mọi hình thức
mang lại sự giúp đỡ về mặt phương pháp, nội dung, quá trình hoặc cơ cấu
của nhiệm vụ hay hàng loạt các nhiệm vụ pháp luật, trong đó cán bộ tư
vấn thực sự không chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đó mà chỉ giúp
đỡ cho những người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đó mà thôi.

Tư vấn pháp luật là một dịch vụ nghề nghiệp đặc biệt, có hợp đồng,
do những cán bộ có trình độ và được đào tạo chuyên sâu về pháp luật với
những kinh nghiệm đặc biệt, thực hiện một cách khách quan, độc lập cho
tổ chức của khách hàng để xác định rõ các vấn đề pháp luật, phân tích và
kiến nghị các giải pháp giải quyết vấn đề đó, đồng thời giúp đỡ thực hiện
các vấn đề này khi được yêu cầu.

Là một dịch vụ nghề nghiệp và phương pháp đưa ra lời khuyên giúp
đỡ thực tế cho các tổ chức, các nhà điều hành cải tiến công tác pháp luật.
Tư vấn pháp luật đang phát triển thành một lĩnh vực đặc biệt của hoạt động
nghề nghiệp giúp đỡ các tổ chức, các nhà điều hành cải tiến công tác pháp
luật, nâng cao hiệu quả hoạt đống sản xuất kinh doanh của tổ chức cũng
như cá nhân.

Trong hoạt động tư vấn, khách hàng ○ điều kiện cần của dịch vụ tư
vấn pháp luật. Đây là đặc tính cơ bản của dịch vụ tư vấn pháp luật, nếu
không có khách hàng thì không có dịch vụ. Khi quyết định sử dụng dịch
vụ tư vấn pháp luật bạn phải giúp nhà tư vấn xác định quy mô của dịch vụ
bằng cách đưa ra những thông tin cần thiết và sau đó thực hiện những lời
khuyên của cán bộ tư vấn.

Cũng cần lưu ý bản chất của dịch vụ tư vấn pháp luật: Tư vấn pháp
luật thực chất là dịch vụ cố vấn pháp lý, các cán bộ tư vấn pháp luật không
trực tiếp điều hành hoạt động pháp luật trong tổ chức của bạn hay đại diện
cho các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các quyết định tác nghiệp.

Cán bộ tư vấn pháp luật không có thẩm quyền trực tiếp quyết định về
những thay đổi và thực hiện các quyết định đó. Chức năng của cán bộ tư
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vấn pháp luật là đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của các dịch vụ mà
họ thực hiện. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh trong quá
trình thực hiện các quyết định.

Là người tư vấn pháp luật, ngoài việc bạn cần đến một lượng kiến thức
pháp luật, đạo đức và phẩm chất nghề nghiệp thì những kỹ năng cũng là
yếu tố cần thiết đóng góp cho sự thành công trong nghề nghiệp của bạn,
được khách hàng tín nhiệm.

Chương trình tập huấn về tư vấn pháp luật và kỹ năng tư vấn
nhằm hướng tới ba mục tiêu cơ bản:

○ Thứ nhất, cung cấp kiến thức chung và tầm nhìn khái quát về nghề
tư vấn luật, nghề luật sư ở Việt Nam cũng như kiến thức pháp luật
hiện hành về tư vấn pháp luật ở Việt Nam.

○ Thứ hai, giúp học viên có nhận thức đúng đắn về vai trò, tác dụng,
ý nghĩa tích cực của đạo đức nghề nghiệp tư vấn luật; nhận biết
các chuẩn mực mang tính bắt buộc phải có mà Nhà nước và xã
hội đặt ra cho nghề tư vấn luật, xác định được trách nhiệm xã hội
của tư vấn viên, luật sư và khả năng áp dụng quy tắc đạo đức và
ứng xử nghề nghiệp vào các tình huống cụ thể trong các mối quan
hệ khi tư vấn.

○ Thứ ba, trang bị một số kỹ năng cơ bản cho học viên để phục vụ
cho việc tư vấn luật sau này. Các kỹ năng được thiết kế phù hợp
với các hình thức tư vấn luật khác nhau (trực tiếp hay gián tiến).

Để thực hiện ba mục tiêu nói trên, ba nhóm chuyên đề được thiết
kế là:

Phần 1.  Kiến thức chung về tư vấn luật và pháp luật về tư vấn luật 

○ Tổng quan về tư vấn pháp luật luật và quy định của pháp luật về
tư vấn pháp luật;

○ Giới thiệu về quy tắc đạo đức, ứng xử nghề tư vấn luật;

Phần 2.  Kỹ năng chung cho hoạt động tư vấn pháp luật 

○ Kỹ năng đọc, nghe, hỏi, nói, viết chung trong hoạt động tư vấn luật;

○ Kỹ năng tiếp xúc khách hàng (phỏng vấn, lắng nghe, ghi chép);

○ Kỹ năng tư vấn qua điện thoại;
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○ Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích yêu cầu;

○ Kỹ năng lập văn bản tư vấn viết;

○ Kỹ năng quản lý hồ sơ/ lưu giữ hồ sơ tư vấn pháp luật.

○ Kỹ năng tư vấn pháp luật tại cộng đồng và phương pháp lập kế
hoạch đi cộng đồng.

Phần 3.  Kỹ năng cho hoạt động tư vấn pháp luật liên quan đến các
vấn đề dân sự, lao động

○ Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, nghiên cứu hồ sơ khởi kiện các
vụ việc dân sự.

○ Kỹ năng hoà giải trong dân sự.

○ Kỹ năng tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động và
quyền lợi người lao động.

Ghi chú

Tài liệu này được thiết kế cho các học viên là Tư vấn viên pháp luật
thuộc các Liên đoàn lao động một số tỉnh phía Bắc. Trong quá trình biên
soạn, các giảng viên ngoài những kinh nghiệm thực tế làm công tác tư vấn
pháp luật, làm luật sư và tham gia phổ biến pháp luật tại cộng đồng đã
tham khảo các tài liệu sau:

1. Các tài liệu giảng dạy thực hành nghề luật thuộc Chương trình
Giáo dục pháp luật thực hành (Văn phòng thực hành luật thuộc
Trung tâm LERES của Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội).

2. Sổ tay đào tạo hướng dẫn giảng dạy và học tập các môn học của
Khoa đào tạo luật sư của Học viện tư pháp (tập 2), tháng 2/2011.

Một số tình huống đưa ra trong tài liệu cũng như trong quá trình tập
huấn là được biên tập lại trên cơ sở một số tình huống thực tế. Các quan
điểm bình luận những vấn đề thực tiễn trong quá trình tập huấn là quan
điểm của cá nhân các giảng viên, dựa trên quy định pháp luật hiện hành,
không đại diện và thay mặt cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào và hoàn
toàn mang tính khoa học.
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PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ PHÁP LUẬT 

VỀ TƯ VẤN LUẬT

1. Mục đích, yêu cầu

• Trang bị kiến thức cơ bản về nghề tư vấn luật, các yếu tố cấu thành nghề
tư vấn luật, vị trí, vai trò, trách nhiệm của tư vấn viên trong xã hội; 

• Trang bị kiến thức pháp luật thực định về tư vấn pháp luật và nghề tư
vấn luật để học viên hiểu rõ các chế định cơ bản của pháp luật về tư
vấn luật và hành nghề tư vấn luật. Cung cấp kiến thức cơ bản và nội
dung chính của Nghị định về tư vấn pháp luật, các văn bản hướng dẫn
thi hành và có liên quan.

• Nắm được bản chất nghề tư vấn luật, khái niệm tư vấn luật, các yếu tố
cấu thành nghề tư vấn luật; các đặc trưng nghề tư vấn luật so với các
nghề luật khác.

• Nắm được khái niệm tư vấn pháp luật và các đặc điểm của tư vấn viên
so sánh với các chức danh tư pháp khác cũng như nắm được vị trí, vai
trò, trách nhiệm của tư vấn viên pháp luật;

• Nắm vững cách thức vào nghề tư vấn luật và hành nghề tư vấn luật ở
Việt Nam.

2. Hướng dẫn thực hiện nội dung:

Sử dụng phương pháp thuyết trình có tương tác với học viên:

• Giới thiệu khái quát về mục đích, yêu cầu của bài học, thời gian và
phạm vi, đối tượng nghiên cứu; 

• Đặt câu hỏi để gợi mở: Nghề tư vấn luật được cấu thành bởi các yếu
tố nào? 

• Giới thiệu một số quan điểm về nghề nghiệp, nghề luật và nghề luật
sư; đưa ra các tiêu chí về chủ thể nghề: khách hàng, luật sư, đối tượng
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nghề: dịch vụ pháp lý; tính chất xã hội - nghề nghiệp; đặc điểm nghề
nghiệp luật sư;

• Đặt câu hỏi: Tư vấn viên được phân biệt với các chức danh tư pháp và
các chức danh hành chính - tư pháp, chức danh bổ trợ tư pháp khác ở
những điểm nào?

• Giới thiệu khái niệm về tư vấn pháp luật, phân tích các đặc điểm của
hoạt động tư vấn pháp luật; 

Trong quá trình thực hiện bài giảng, giảng viên có thể đặt một số câu
hỏi để học viên thảo luận, ví dụ như:

• Khách hàng của tư vấn viên là ai? Đặc điểm chung và riêng của từng nhóm
khách hàng? (cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài). 

• Dịch vụ pháp lý là gì? Các yếu tố cấu thành dịch vụ pháp lý? Phân
biệt dịch vụ pháp lý với các dịch vụ thương mại khác? Qua việc trả
lời câu hỏi của học viên, giảng viên sẽ giới thiệu khái niệm và phân
loại các dịch vụ pháp lý. 

• Ở Việt Nam nghề tư vấn luật chính thức được thừa nhận như nghề
cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp?

• Giới thiệu các thông tin xác định nhu cầu dịch vụ pháp lý ở Việt Nam
hiện nay, nhu cầu về tư vấn viên, luật sư phục vụ hội nhập kinh tế…

• Một người có bằng cử nhân luật muốn hành nghề tư vấn viên sẽ phải
tiến hành các bước như thế nào?

• Giải đáp theo Nghị định về tư vấn pháp luật và các văn bản hướng dẫn
thi hành để làm rõ được các bước mà một người phải trải qua để vào
nghề tư vấn luật.

• Những hành vì nào bị cấm trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật.

Cuối buổi giảng viên tóm tắt, nhấn mạnh nội dung trọng tâm bài học: 

• Về nghề tư vấn luật và các yếu tố cấu thành nghề nghiệp - Khách hàng
- Dịch vụ pháp lý - Môi trường kinh tế xã hội, pháp lý.

• Con đường vào nghề tư vấn và hành trang cần trang bị cho nghề nghiệp.
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• Giới thiệu các văn bản pháp luật, phân tích các văn bản đó theo tiêu
chí về tư vấn viên pháp luật và hành nghề tư vấn luật 

• Cách thức tiếp cận vấn đề dưới góc độ điều chỉnh pháp luật: một người
muốn hành nghề tư vấn luật theo pháp luật hiện hành sẽ phải có đủ
các tiêu chuẩn và điều kiện gì, thực hiện các thủ tục nào? Nguyên tắc
hành nghề và những điều nghiêm cấm. Hành lang pháp lý của tư vấn
viên/luật sư khi hành nghề như thế nào? (địa vị pháp lý của nghề tư
vấn luật/luật sư; hình thức tổ chức hành nghề, cung cấp dịch vụ pháp
lý; thù lao, chi phí; quản lý hành nghề?...). Xác định rõ ranh giới pháp
luật chuyên ngành và pháp luật có liên quan điều chỉnh tổ chức và hoạt
động của hoạt động tư vấn luật.

• Giới thiệu lần lượt các chế định cơ bản của văn bản pháp luật về tư
vấn luật kèm theo các ví dụ minh họa bằng tình huống thực tiễn:

Cuối buổi giảng viên chốt lại các nội dung cơ bản của từng chế định
pháp luật trong pháp luật hiện hành.

3. Thiết kế nội dung bài giảng:

1. Những vấn đề chung về tư vấn pháp luật:

1.1. Mục đích:

Tư vấn pháp luật là hoạt động nhằm cung cấp ý kiến pháp lý theo yêu
cầu của người tư vấn.

1.2. Yêu cầu:

• Đúng nội dung.

• Đủ phạm vi.

• Chính xác theo quy định pháp luật.

1.3. Nội dung:

• Tư vấn dựa trên cơ sở quy định của pháp luật.

• Nội dung hoạt động tư vấn pháp luật là:

○ Hướng dẫn, giải đáp pháp luật.
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○ Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý.

○ Soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ khác.

○ Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật.

○ Đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực
hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp
luật có quy định khác.

(Điều 3, Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 Quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP)

1.4.Đặc điểm:

Có đặc điểm của nghề tư vấn nói chung và có những đặc điểm riêng
của tư vấn pháp luật.

Đặc điểm riêng của tư vấn pháp luật là:

○ Liên quan tới pháp luật.

○ Liên quan tới những con người cụ thể, ảnh hưởng trực tiếp tới
cuộc sống con người, đôi khi liên quan tới những vấn đề lớn hoặc
định đoạt cuộc sống con người.

1.5. Người thực hiện tư vấn pháp luật:

• Tư vấn viên pháp luật.

• Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (làm việc theo hợp đồng
lao động).

• Cộng tác viên tư vấn pháp luật.

1.6. Vị trí, vai trò, trách nhiệm:

• Thực hiện tư vấn pháp luật trong phạm vi hoạt động của Trung tâm tư
vấn pháp luật, Chi nhánh nơi mình làm việc.

• Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

• Được hưởng thù lao từ việc thực hiện tư vấn pháp luật.

• Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn do mình thực hiện.
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• Tuân thủ các quy định của tổ chức chủ quản, quy định của Nghị định
số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Về tư vấn pháp luật và các quy
định khác có liên quan của pháp luật về luật sư, trợ giúp pháp lý.

• Bồi hoàn thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong khi thực hiện tư vấn
pháp luật.

1.7. Tiêu chuẩn tư vấn viên pháp luật:

• Tư vấn viên pháp luật là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam,
có đủ tiêu chuẩn sau đây:

○ Tư vấn viên pháp luật được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, hoạt
động trong phạm vi toàn quốc.

○ Công chức đang làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, tòa
án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân không được cấp Thẻ tư vấn
viên pháp luật.

2. Pháp luật về tư vấn pháp luật:

2.1. Danh sách Nghị định, thông tư:

(Từ năm 2000 trở lại đây)

• Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

• Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Về tư vấn pháp luật.

• Thông tư số 4/2003/TT-BTP ngày 29/10/2003 Hướng dẫn một số quy
định của Nghị định 65/2003/NĐ-CP (hết hiệu lực).

• Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 Về tổ chức, hoạt động
tư vấn pháp luật (hết hiệu lực).

2.2. Những quy định pháp luật về tư vấn viên pháp luật:

Theo điều 23 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Về tư vấn
pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người thực hiện tư vấn pháp luật:

• Thực hiện tư vấn pháp luật trong phạm vi hoạt động của Trung tâm tư
vấn pháp luật, chi nhánh nơi mình làm việc.
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• Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

• Được hưởng thù lao từ việc thực hiện tư vấn pháp luật.

• Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn do mình thực hiện.

• Tuân thủ các quy định của tổ chức chủ quản, quy định khác có liên
quan của pháp luật về tư vấn pháp luật, luật sư, trợ giúp pháp lý.

• Bồi hoàn thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong khi thực hiện tư vấn
pháp luật.

2.3. Những quy định pháp luật về Trung tâm tư vấn pháp luật:

• Theo Điều 5 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Về tư vấn
pháp luật quy định về điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật:

○ Có ít nhất hai tư vấn viên pháp luật hoặc tư vấn viên pháp luật và
một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng
lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc
theo hợp đồng lao động.

○ Có trụ sở làm việc của Trung tâm.

• Theo Điều 7 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Về tư vấn
pháp luật quy định về phạm vi hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật:

○ Thực hiện tư vấn pháp luật;

○ Cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng
để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân,
tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm
thực hiện tư vấn pháp luật;

○ Thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp
pháp lý;

○ Trung tâm tư vấn pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc trong
tất cả các lĩnh vực pháp luật.

• Theo Điều 10 và 11 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Về
tư vấn pháp luật quy định về thu phí tư vấn:
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○ Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí
cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức chủ quản;

○ Ngoài hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng trên
đây, Trung tâm tư vấn pháp luật được thu thù lao đối với cá nhân,
tổ chức khác có yêu cầu tư vấn pháp luật để bù đắp chi phí cho
hoạt động của Trung tâm;

○ Việc thu thù lao của Trung tâm tư vấn pháp luật do tổ chức chủ
quản quyết định. Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật
được thu thù lao thì tổ chức chủ quản có trách nhiệm quy định về
mức thù lao.
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PHẦN 2
QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ 

TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Mục đích, yêu cầu:

Làm rõ vai trò, tác dụng, ý nghĩa tích cực của đạo đức nghề tư vấn
luật. Giúp học viên nhận biết các chuẩn mực mang tính bắt buộc phải có
mà nhà nước và xã hội đặt ra cho người làm công việc tư vấn luật/luật sư;
Rèn luyện kỹ năng ứng xử nghề nghiệp để áp dụng trong các mối quan hệ
xã hội khi hành nghề tư vấn luật/luật sư.

Nắm được mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, sự cần thiết khách
quan của quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề tư vấn
luật hoặc hành nghề luật sư.

2. Nội dung:

• Làm rõ hai khái niệm Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp, chỉ ra
được các điểm giống và khác nhau. Giải đáp câu hỏi tại sao đặt ra Quy
tắc đạo đức lại kèm theo ứng xử của tư vấn luật/luật sư?

• Tại sao lại phải đặt ra quy tắc đạo đức nghề tư vấn luật trong khi đã có
Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành điều chỉnh? Làm rõ
mối quan hệ giữa pháp luật về luật sư và quy tắc đạo đức nghề nghiệp
luật sư. Làm rõ mối quan hệ giữa đạo đức nghề nghiệp và chất lượng
dịch vụ pháp lý của luật sư.

• Ý nghĩa của việc nghiên cứu quy tắc đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu
sự phát triển bền vững nghề nghiệp.

• Giới thiệu quan niệm về đạo đức và đạo đức nghề nghiệp luật sư trên
cơ sở đó đưa ra khái niệm về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp tư vấn luật; 

• Đưa ra tình huống liên quan đến quy tắc chung và yêu cầu cơ bản đối
với luật sư để học viên thảo luận xử lý tình huống, giảng viên yêu cầu
các học viên đưa ra quan điểm giải quyết. Giảng viên kết luận về tình
huống và chuyển sang giới thiệu lý thuyết.
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• Đưa ra tình huống khác liên quan đến quy tắc chung và yêu cầu cơ
bản đối với luật sư để học viên thảo luận xử lý tình huống, giảng viên
yêu cầu các học viên đưa ra quan điểm giải quyết. Giảng viên giải đáp,
kết luận về tình huống và chuyển sang giới thiệu lý thuyết.

3. Tài liệu tham khảo:

• Giảng viên giới thiệu vấn đề cần nghiên cứu thêm và tài liệu để tham
khảo để học viên tự nghiên cứu về đạo đức nghề luật;

• Gợi mở một số vấn đề vướng mắc, bất cập để học viên tự nghiên cứu.

• Giới thiệu nguồn tham khảo Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp
luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam trên Website của Liên đoàn.

3.1. Tình huống liên quan đến đạo đức nghề nghiệp

Tình huống 1:  

Một vị Chủ tịch công đoàn từ một nhà máy gần đó đến Văn
phòng (Ki ốt) tư vấn luật và yêu cầu bạn giúp tổ chức các công
nhân nhà máy – những người sống gần nhà bạn. Ông yêu cầu bạn
giảng cho các công nhân về các quyền hợp pháp của họ. Ông ấy
muốn bạn giảng cho họ làm thể nào đề đấu tranh vì quyền lợi của
họ bằng việc đình công. Ông ấy nghĩ rằng bằng việc đình công,
các công nhân có thể khiến nhà máy tăng lương cho họ và tạo
điều kiện để nơi làm việc được an toàn hơn. Bạn biết rằng sự phản
kháng trước đây ở một nhà máy khác ở nơi bạn ở đã có kết quả là
cảnh sát đã có hành vi bạo lực với những người phản khán. Bạn
cũng biết các điều kiện làm việc ở nhà máy của người đàn ông
này rất tệ.  Bạn sẽ nói gì với ông ấy?
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3.2. Các chính sách trong hoạt động tư  vấn luật:

(a) Chính sách bảo mật trong hoạt động tư vấn luật:

• Tất cả các khách hàng đều có quyền bảo mật.

• Tất cả những người có quan hệ một cách chính thức với Văn phòng tư
vấn luật sẽ được làm rõ về các nguyên tắc của bảo mật khách hàng.

Tình huống 2:  

Một công nhân nữ tên là T đến Văn phòng luật khóc lóc. Cô
ấy có nhiều vết thâm tím trên người do bị chồng đánh. Cô ấy nói
đây không phải là lần đầu tiên cô ấy bị chồng đánh, nhưng cô ấy
không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ấy bí mật tìm đến Văn
phòng luật để xem liệu bạn có thể giúp cô ấy ngăn chặn việc chồng
cô đánh cô. Bạn biết là có luật chống lại điều này, nhưng nếu bạn
giúp T bằng việc nói với cô về pháp luật, chồng cô ấy sẽ có thể bị
tống giam vì những gì anh ta đã làm. T và chồng có 2 đứa con, và
T sẽ không thể nuôi nấng bọn trẻ nếu chồng cô ấy phải đi tù. T rất
buồn, và cô ấy sẵn sàng dùng bất cứ pháp luật nào để ngăn chặn
việc bị chồng đánh. Bạn sẽ làm gì? Bạn có nói với T về pháp luật
mà sẽ trừng phạt chồng cô ấy?

Tình huống 3:  

Một công nhân nữ có tuổi tên là Mai đến Văn phòng luật yêu
cầu tư vấn về đất đai. Gần đây, bà ấy biết là chính quyền địa
phương sắp sửa làm một cuộc điều tra về đất đai trong vùng. Bà
ấy hy vọng rằng nếu mảnh đất của bà ấy được đăng ký là có giá
trị và các con của bà sẽ có thể bán mảnh đất này và có được nhiều
tiền sau khi bà ấy chết. Bà ấy hỏi liệu bạn có biết cán bộ chính
quyền nào mà bà ấy có thể đến gặp và trả tiền cho việc bảo đảm
rằng đất của bà ấy sẽ được đăng ký như là mảnh đất có giá trị
cao. Bạn sẽ nói gì với bà ấy?
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• Tất cả thông tin liên quan đến công việc và đời tư thu được của khách
hàng trong quá trình giải quyết công việc sẽ được giữ hết sức bí mật
và không được tiết lộ bởi bất cứ người nào có mối liên hệ một cách
chính thức với Văn phòng tư vấn luật.

• Không một thông tin, tài liệu nào có liên quan đến một khách hàng cụ
thể hoặc hồ sơ khách hàng được phơi bày tới bất cứ người nào khác
ngoài một người có quan hệ một cách chính thức với Văn phòng tư
vấn luật trừ khi chiểu theo đúng như yêu cầu của khách hàng.

• Không một người nào có mối liên hệ một cách chính thức với Văn
phòng tư vấn luật sẽ thảo luận về những thông tin của khách hàng bên
ngoài Văn phòng tư vấn luật trừ khi chiểu theo đúng yêu cầu của khách
hàng hoặc phù hợp với điều khoản quy định. 

• Việc cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ tài liệu một khách hàng
cụ thể chỉ thể hiện với một người có mối liên hệ chính thức với Văn
phòng tư vấn luật.

• Sẽ không có cuộc thảo luận nào với một khách hàng cụ thể hoặc thảo
luận về hồ sơ khách hàng được diễn ra tại Văn phòng tư vấn luật nếu
không ở một phòng kín.

• Không được sử dụng hoặc mang các tài liệu có tên của khách hàng
hoặc những người khác trong hồ sơ khách hàng để ở nơi khác trong
văn phòng mà có thể dễ bị các khách hàng khác hoặc những người
khác biết về nội dung của nó.

• Tất cả hồ sơ có tên của khách hàng hoặc những người khác trong hồ
sơ khách hàng phải được phân loại trước khi xử lý thông tin.

• Bất kỳ những vi phạm nào trong chính sách của văn phòng sẽ được
thông báo nhanh chóng tới bộ phận quản lý có trách nhiệm với hồ sơ
khách hàng cụ thể để chất vấn.

• Tiết lộ thông tin bảo mật là sự vi phạm nghiêm trọng những quy tắc ứng
xử và phương án kỷ luật thích hợp sẽ được đưa ra với những ai vi phạm.

• Tiết lộ thông tin bảo mật là sự vi phạm nghiêm trọng những quy tắc ứng
xử và phương án kỷ luật thích hợp sẽ được đưa ra với những ai vi phạm.
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• Tất cả những người tham gia Văn phòng tư vấn luật cần ký với văn
phòng một bản sao thỏa thuận bảo mật có các điều khoản bắt buộc của
văn phòng như là bên B và sẽ được gửi lại một bản thỏa thuận và chính
sách của văn phòng.

• Một bản sao đã được các thành viên ký về thỏa thuận bảo mật ký sẽ
được lưu giữ vào hồ sơ về mục đích của văn phòng.

(b) Chính sách ứng xử với khách hàng trong hoạt động tư vấn
pháp luật:

Mục đích:

Văn phòng tư vấn luật thừa nhận tính đa dạng của cộng đồng Việt Nam
từ các thành viên ban đầu của nó, phục vụ và mong đợi các thành viên tôn
trọng giá trị và phẩm giá của tất cả mọi người và đối xử không phân biệt
với tất cả mọi người. Quy định này phản ánh tính nghề nghiệp và trách
nhiệm pháp lý của Văn phòng tư vấn luật để ngăn chặn và có biện pháp
loại bỏ sự quấy rối bao gồm bất kỳ hành vi nào mà có thể góp phần hủy
hoại môi trường làm việc. Hơn thế nữa, quy định này thừa nhận vai trò
đặc biệt của trách nhiệm pháp lý để nhận biết và bảo vệ phẩm giá của các
cá nhân và tính đa dạng của cộng đồng mà chúng ta phục vụ.

Sự áp dụng/vận dụng:

Quy định này áp dụng để giải quyết đối với tất cả những ai chính
thức giao kết với Văn phòng tư vấn luật cũng như các khách hàng của
Văn phòng.

Những nguyên tắc nền tảng/cơ bản:

Văn phòng tư vấn luật cam kết đảm bảo các dịnh vụ công bằng và bình
đẳng đối với cộng đồng với sự tôn trọng môi trường làm việc nơi mà sự
phân biệt đối xử và sự quấy rối của bất kỳ hình thức nào đều không được
chấp nhận.

Văn phòng tư vấn luật ủng hộ và bắt buộc/có nhiệm vụ cung cấp cho
cán bộ, nhân viên vụ việc, tình nguyện viên và khách hàng…một môi
trường tôn trọng các nguyên tắc sau:
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• Mỗi người nên có một cơ hội bình đẳng để làm cho cuộc sống của
chính họ mà họ có thể và mong muốn có được, phù hợp với bổn phận
và nghĩa vụ của họ như là thành viên của xã hội mà không có sự phân
biệt đối xử.

• Văn phòng tư vấn luật cam kết tán thành một cách tích cực tính đa
dạng thông qua chiến lược tổ chức đa văn hóa, bao gồm: Các chính
sách/quy định và thực hiện theo sự lựa chọn và/hoặc sự tuyển chọn tư
vấn viên cho Văn phòng phản ánh tính đa dạng của cộng đồng mà Văn
phòng phục vụ.

• Khuyến khích sự tham gia vào Văn phòng các hoạt động của các khóa
học của học viên - những người phản ánh tính đa dạng của cộng đồng
mà Văn phòng phục vụ.

• Khuyến khích sự phát triển và tính đa dạng của các chương trình và
các dịch vụ đón nhận nhóm khách hàng đa dạng và đa văn hóa.

• Cung cấp việc đào tạo bình đẳng chính thức cho tất cả những người
giao kết chính thức với Văn phòng tư vấn luật, đưa ra các nguồn sẵn
có mà sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, so sánh giữa các nền văn
hóa, chống phân biệt đối xử.

• Sáng kiến đào tạo pháp luật cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của
công chúng về những vấn đề liên quan đến nhóm khách hàng đa dạng;

Người có trách nhiệm chính của Văn phòng tuyên truyền quy định này
tới tất cả những người mà chịu ảnh hưởng của quy định, bao gồm cam kết
đào tạo tính đến cả việc thảo luận về quy định này và tính hợp lý của các
mối quan tâm trong tất cả các khóa đào tạo do Văn phòng thực hiện.

Bất kỳ người nào giao kết chính thức với Văn phòng hoặc khách hàng
mà tin tưởng rằng/cho rằng mình đã bị phân biệt đối xử có quyền khiếu
nại tới luật sư và/hoặc Trưởng văn phòng xem xét lại. Người nhận được
khiếu nại phải tiến hành giải quyết kịp thời, với thái độ độc lập và công
bằng/không thiên vị.

Sự trả đũa/trả thù với cá nhân người mà đã thực hiện việc khiếu nại về
sự phân biệt đối xử hoặc người đã hỗ trợ/giúp giải quyết khiếu nại sẽ không
được tha thứ/khoan dung và sẽ bị xem xét là một hình thức/kiểu quấy rối.
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Định nghĩa

Sự phân biệt đối xử bao gồm bất kỳ ý kiến hoặc hành động nào mà
liên quan đến nét đặc trưng cá nhân một con người, ví dụ, chủng tộc/dòng
giống/loại người, giới tính, khuynh hướng giới tính, tàn tật và tuổi tác. Nó
là sự tác động của hành vi/cư xử, như là nhận biết hợp lý, không phải sự
chú ý đằng sau nó mà quyết định xem hành vi đó có phải là phân biệt đối
xử hay không. Việc quyết định sự nhận biết hợp lý của việc phân biệt đối
xử được xem xét là sự nhận biết và kinh nghiệm của việc tìm kiếm sự công
bằng của nhóm mà người khiếu nại thuộc về./của người khiếu nại.

Sự phiền nhiễu/quấy rối là một hình thức của phân biệt đối xử. Nó bao
gồm các ý kiến không được đón nhận hoặc là hành vi khi thực hiện những
điều như vậy có thể dẫn đến kết quả hợp lý là sự thiếu tự tin, không thoải
mái, sự phạm tội hoặc sự làm nhục/bẽ mặt người khác.

(c) Chính sách giải quyết xung đột trong hoạt động tư vấn pháp luật:

Người Lãnh đạo và các tư vấn viên, nhân viên Văn phòng tư vấn phải
tuân theo và tôn trọng các quy tắc về xung đột lợi ích bất cứ khi nào giao
dịch với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng.

HỘP 1.                        Những điều cấm chung  

○ Không đại diện cho cả hai bên của vụ tranh chấp pháp lý, bao
gồm đồng phạm

○ Không tiếp nhận vụ việc đối lập với khách hàng cũ về cùng
một vấn đề mà văn phòng đã đại diện, hoặc về vấn đề liên
quan, hoặc khi văn phòng trước đó đã nhận được thông tin
bảo mật từ khách hàng cũ và tương ứng với vấn đề mới.

○ Không được giám sát hồ sơ khi (có khả năng) xảy ra xung đột
lợi ích mà có thể ảnh hưởng bất lợi tới phán quyết vụ án của
khách hàng khi đại diện hoặc tới sự trung thành với khách
hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng mà không được sự
đồng ý của khách hàng. Các lợi ích này phải được công bố
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Các thủ tục cần tránh

• Việc kiểm tra xem có xung đột lợi ích hay không phải được thực hiện
trong dữ liệu của khách hàng tại thời điểm gặp khách hàng lần đầu và
trước khi phỏng vấn khách hàng và sự xác nhận đã kiểm tra xung đột
lợi ích phải được ghi lại trong văn bản.

• Khi việc kiểm tra xung đột lợi ích làm lộ tên khách hàng với tư  cách
một bên đối lập cũ hoặc tên của bên đối lập với tư cách khách hàng
cũ, điều này sẽ được coi như xung đột lợi ích tiềm năng và những biện
pháp sau cần được thực hiện:

○ Hồ sơ liên quan khách hàng cũ hoặc bên đối lập phải được giám
đốc văn phòng lấy lại để đưa ra quyết định cuối cùng về việc có
xung đột lợi ích hay không; và

○ Thông thường, khi hồ sơ liên quan khách hàng cũ hoặc bên đối
lập đã đóng hơn 10 năm, điều này không được coi là xung đột
lợi ích.

đầy đủ và bằng văn bản và cũng cần được sự đồng ý bằng văn
bản của khách hàng.

○ Không được  làm việc với hồ sơ trong đó có xung đột lợi ích
hoặc có khả năng xung đột lợi ích mà có thể ảnh hưởng tới
phán quyết vụ việc của khách hàng khi đại diện hoặc tới sự
trung thành với khách hàng mà không có sự đồng ý của khách
hàng. Lợi ích này nên được thông báo đầy đủ và bằng văn
bản, và sự đồng ý của khách hàng cũng nên bằng văn bản.
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PHẦN 3
TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Mục đích, yêu cầu:

• Trang bị cho học viên những nhận thức chung về quy trình hoạt động
tư vấn pháp luật, từ đó giúp học viên hiểu biết về các nguyên tắc của
hoạt động tư vấn, nắm vững qui trình tư vấn và có kỹ năng tư vấn
pháp luật.

• Nhận thức đúng về tính chất, yêu cầu, đặc điểm của hoạt động tư vấn
pháp luật;

• Nhận diện tổng quan hình thứuc tư vấn, qui trình tư vấn, các yêu cầu
cơ bản của người thực hiện tư vấn trong từng khâu, từng bước của qui
trình tư vấn;

• Biết cách nắm bắt vụ việc, phân tích các khía cạnh pháp lý của vụ việc
và trả lời tư vấn.

2. Nội dung:

• Đây là bài học giới thiệu khái quát các nội dung cơ bản nhất của hoạt
động tư vấn. Bên cạnh bài này chương trình tập huấn đã thiết kế các
bài giảng kỹ năng, kết hợp với thực hành tình huống đối với từng kỹ
năng cụ thể trong hoạt động tư vấn như kỹ năng tiếp xúc khách hàng,
kỹ năng nghiên cứu hồ sơ xác định vấn đề pháp lý, kỹ năng soạn thảo
văn bản tư vấn…Do vậy ở bài giảng này giảng viên không phân tích
kỹ lưỡng các kỹ năng ở từng giai đoạn của qui trình tư vấn.

• Trong toàn bộ quy trình tư vấn, tư vấn viên/luật sư (TVV/LS) phải đảm
bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hoạt động tư vấn pháp luật bao
gồm: nguyên tắc tuân thủ pháp luật, nguyên tắc tránh xung đột lợi ích,
nguyên tắc bảo mật thông tin và nguyên tắc trung thực, khách quan.
Những nguyên tắc này xuyên suốt trong quá trình tư vấn.

• Giới thiệu khái quát quy trình  tư vấn pháp luật và lưu ý những kỹ
năng cần có trong mỗi bước của quy trình này. Thực tế không nhất
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thiết ở mỗi loại hình tư vấn đều phải tuần tự theo các bước như thế mà
TVV/LS phải dựa vào kinh nghiệm, khả năng, kỹ năng để thực hiện
việc tư vấn cho khách hàng hoặc người yêu cầu tư vấn.

2.1. Các hình thức tư vấn:

a) Tư vấn trực tiếp: 

Đây là hình thức tư vấn mà TVV/LS gặp gỡ trực tiếp khách hàng và
đưa ra những ý kiến pháp lý của mình trên cơ sở yếu cầu của khách hàng
và căn cứ vào quy định của pháp luật có liên quan. Tại cuộc tiếp xúc
TVV/LS đưa ra những lời tư vấn chỉ là ý kiến về các hướng/ giải pháp và
người lựa chọn quyết định là khách hàng, TVV/LS không có quyền quyết
định (không có thẩm quyền giải quyết). Nội dung tư vấn có đã được xác
định trước hoặc chưa. Chính vì vậy tuỳ vào thực tế (địa điểm/quy mô/đối
tượng/điều kiện cơ sở vât chất...) mà áp dụng các kỹ năng và công tác
chuẩn bị có thể sẽ khác nhau ở mỗi hình thức tư vấn trực tiếp. Các hình
thức cụ thể có thể là:

• Tư vấn trực tiếp cho một (01) khách hàng có yêu cầu, tại một địa điểm
xác định như bàn tư vấn, văn phòng tư vấn, nơi mà khách hàng yêu
cầu (nơi ở/ văn phòng làm việc...). TVV/LS tiếp xúc và đưa ra những
lời tư vấn cho khách hàng yêu cầu đó; 

• Tư vấn trực tiếp cho nhóm nhỏ khách hàng, tại một địa điểm xác định
như bàn tư vấn, văn phòng tư vấn, nơi mà khách hàng yêu cầu (nơi ở/
văn phòng làm việc...). TVV/LS có thể thực hiện tư vấn trực tiếp cho
một nhóm khách hàng có chung yêu cầu mà họ cùng quan tâm và
muốn được tư vấn; 

• Tư vấn trực tiếp cho nhóm lớn khách hàng, tại một địa điểm xác định
như khu vực dân cư, hội trường khu vực làm việc... (tư vấn cộng đồng).
TVV/LS có thể thực hiện tư vấn trực tiếp cho cộng đồng có thể có
những yêu cầu tư vấn mà họ cùng quan tâm và muốn được tư vấn
nhưng cũng có thể họ có những yêu càu tư vấn khác nhau. 

Trong những buổi tư vấn trực tiếp nói trên, nêu như nội dung của buổi
đi tư vấn đã được xác định từ trước và những TVV/Luật sư đã có sự chuẩn
bị tương đối cho buổi đi tư vấn này thì có thể sẽ đáp ứng được ngay yêu
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cầu tư vấn cho khách hàng tại buổi tư vấn. Tuy nhiên, trong nhiều trường
hợp, để kết quả tư vấn tốt nhất, TVV và LS cần phải có thời gian nghiên
cứu về yêu cầu của khách hàng và sẽ sắp xép mọt buổi khác để trả lời tư
vấn cho khách hàng hoặc chuyển sang hình thức tư vấn gián tiếp.

b) Tư vấn gián tiếp: 

Đây là hình thức tư vấn mà TVV/LS không phải gặp gỡ trực tiếp khách
hàng để đưa ra ý kiến pháp cho khách hàng liên quan đến yêu cầu của họ
mà bằng những hình thức khác như: trả lời tư vấn qua văn bản, trả lời tư
vấn qua điện thoại, tư vấn qua các phương tiện truyền thông (truyền hình,
phóng sự, báo chí, website...). Hình thức tư vấn này không đỏi hỏi những
kỹ năng liên quan đến ứng xử, giao tiếp trực diện, phản ứng nhanh nhạy
với tình huống... như hình thức tư vấn trực tiếp. Thay vào đó, TVV và LS
phải tập trung vào những kỹ năng để thể hiện tính chuyên nghiệp, hiệu quả
và trách nhiệm với khách hàng (ngôn ngữ viết, kỹ năng nói, thuyết trình....).

2.2. Qui trình chung của việc tư vấn pháp luật

a) Bước 1: Tiếp xúc khách hàng, tìm hiểu yêu cầu tư vấn 

Các nội dung chính:

• Các phương thức làm việc với khách hàng như trao đổi qua điện thoại,
tiếp khách ở văn phòng, trao đổi qua email, tài liệu, văn bản…được
áp dụng bởi các kỹ năng khác nhau; 

• Trong bất kỳ hình thức tiếp xúc khách hàng nào thì cũng cần đên
phương pháp xác định các thông tin cơ bản mà TVV/Luật sư cần khai
thác ở khách hàng trong lần tiếp xúc đầu tiên và những lẫn tiếp xúc
sau đó.

• Bước này đòi hỏi có nghệ thuật giao tiếp và tạo niềm tin cho khách
hàng, hiểu được diễn biến tâm lỹ và tâm trạng bức xúc... của khách
hàng để có những ứng xử phù hợp.

• TVV/Luật sư chú ý đến đặt các câu hỏi khai thác thông tin làm rõ vấn
đề pháp lý cần phải giải quyết (cách sử dụng các câu hỏi đóng và câu
hỏi mởi để khai thác thông tin và xác định lại các thông tin).  
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b) Bước 2: Thỏa thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý (nếu có)

Các nội dung chính:

• Nêu các nội dung cơ  bản của hợp đồng dịch vụ pháp lý; 

• Chia sẻ kinh nghiệm về nghệ thuật đàm phán hợp đồng dịch vụ pháp lý; 

• Xác định các phương thức tính phí, cách vận dụng trong một số vụ
việc cụ thể; 

c) Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ, xác định vấn đề pháp lý 

Các nội dung chính:

• Hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật: tài liệu khách hàng cung cấp, văn bản
ghi nhận các thông tin mà TVV/Luật sư chi chép được trong mỗi lần
tiếp khách hàng;

• Phân biệt vấn đề pháp lý trong vụ việc có tranh chấp và vụ việc không
có tranh chấp; 

• Mục đích nghiên cứu hồ sơ:

• Xác định yêu cầu cụ thể của khách hàng;

• Xác định khả năng cung cấp dịch vụ của Luật sư (phạm vi công việc);

• Căn cứ xác định phí dịch vụ;

• Xác định định bản chất của vụ việc (vấn đề chuyên môn luật - quan hệ
pháp luật cơ bản):

○ Khách quan, Sự thật;

○ Xác định từ khoá  - định hướng tìm kiếm VBPL;

○ Định hướng nội dung tư vấn.

Các bước nghiên cứu hồ sơ:

• Đọc hồ sơ (kỹ năng);

• Tóm lược vụ việc (theo các yếu tố);

• Sắp xếp hồ sơ (theo các tiêu chí);

• Tiếp tục thu thập các thông tin và tài liệu còn thiếu;
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• Làm rõ các thông tin, tài liệu còn mâu thuẫn hoặc chưa rõ ràng;

• Xây dựng bản tư vấn khách hàng.

Phương pháp:

• Phân tích vụ việc theo diễn biến xuôi, diễn biến ngược;

• Phân tích vụ việc trên cơ sở yêu cầu của khách hàng; 

• Phân tích theo vấn đề; 

• Phân tích theo kinh nghiệm nghề nghiệp của TVV/Luật sư. 

d) Bước 4: Tìm luật, áp dụng luật 

Các nội dung chính:

• Xác định phương pháp áp dụng văn bản pháp luật, cách đọc và tìm
kiếm văn bản pháp luật liên quan đến vụ việc tư vấn; 

• Phân tích thực tiễn áp dụng luật, xử lý các tình huống có sự mâu thuẫn,
chồng chéo giữa các văn bản pháp luật; 

• Cung cấp nguồn khai thác văn bản pháp luật miễn phí; 

e) Bước 5: Trả lời tư vấn

Các nội dung chính:

• Sự khác biệt giữa hình thức trả lời tư vấn trực tiếp và trả lời tư vấn
gián tiếp bằng văn bản (Xem nội dung bài lập văn bản tư vấn viết);

• Những lưu ý cơ bản khi sử dụng ngôn ngữ tư vấn.
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PHẦN 4
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, PHÂN TÍCH VỤ VIỆC, 

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TƯ VẤN

1. Mục đích, yêu cầu

• Giới thiệu và trang bị cho học viên phương pháp nghiên cứu hồ sơ,
phân tích vụ việc và xác định vấn đề tư vấn. 

• Hiểu rõ được mục đích của việc nghiên cứu hồ sơ. Tìm ra sự khác biệt
giữa việc nghiên cứu hồ sơ trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý
và sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.

• Nắm được các công việc cần phải tiến hành trong quá trình nghiên cứu
hồ sơ và ảnh hưởng của các công việc này đến hiệu quả của việc
nghiên cứu hồ sơ vụ việc. Các công việc đó bao gồm:

• Đọc hồ sơ;

• Tóm lược vụ việc;

• Sắp xếp hồ sơ;

• Tiếp tục thu thập các thông tin và tài liệu còn thiếu;

• Làm rõ các thông tin, tài liệu còn mâu thuẫn hoặc chưa rõ ràng.

• Xác định được mục đích cơ bản của việc phân tích vụ việc như: Hiểu
rõ sự thật khách quan của vụ việc; Hiểu rõ hơn về yêu cầu của khách
hàng; Xác định cơ sở của việc tra cứu các văn bản pháp luật để giải
quyết vụ việc.

• Nắm vững và thực hiện được các phương pháp phân tích vụ việc: Như
phân tích theo diễn biến xuôi, diễn biến ngược, phân tích trên cơ sở
yêu cầu của khách hàng; phân tích theo vấn đề; phân tích theo kinh
nghiệm nghề nghiệp của người tư vấn;

• Hiểu được ý nghĩa của việc xác định vấn đề tư vấn, bao gồm: xác định
rõ phạm vi công việc, hiểu được mục đích của khách hàng; xác định
được định hướng trong việc tra cứu các văn bản pháp lý có liên quan
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đến vụ việc; có cơ sở để phác thảo cấu trúc nội dung của văn bản 
tư vấn. 

• Biết được các cơ sở để xác định vấn đề tư vấn như: quy định trong
hợp đồng dịch vụ pháp lý; kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp của tư
vấn viên.

2. Hướng dẫn nội dung

Người tập huấn hệ thống lại các nội dung lý thuyết, lưu ý:

• Đề nghị học viên xác định được các mục đích của việc nghiên cứu hồ
sơ, sự khác biệt trong việc nghiên cứu hồ sơ trước và sau khi ký hợp
đồng dịch vụ pháp lý. 

• Trao đổi với học viên để giúp học viên nhận diện các công việc cần
thiết phải tiến hành trong quá trình nghiên cứu hồ sơ.

• Giới thiệu và hướng dẫn cho học viên về các phương pháp nghiên cứu
hồ sơ, ý nghĩa và cơ sở của việc xác định vàn đề tư vấn. 

Thực hành phần tình huống:

• Giảng viên phát cho học viên một hồ sơ tình huống đã được chuẩn bị
trước. Hồ sơ tình huống này cần đảm bảo sự rõ ràng, dễ hiểu, có khả
năng làm rõ các nội dung của phần lý thuyết.

• Giảng viên đưa ra yêu cầu đối với việc nghiên cứu hồ sơ. Các yêu cầu
đó có thể có các nội dung sau:

• Đọc và tóm lược hồ sơ vụ việc;

• Khai thác những tài liệu, thông tin còn thiếu, còn mâu thuẫn và/hoặc
chưa rõ ràng;

• Phân tích những vấn đề mấu chốt của hồ sơ;

• Xác định vấn đề pháp lý của vụ việc;

• Xác định các văn bản pháp luật áp dụng để giải quyết vụ việc. 

• Giảng viên nêu lần lượt từng yêu cầu một và yêu cầu học viên thực
hiện từng yêu cầu đó. Giảng viên có thể kết hợp việc chia lớp thành
nhiều nhóm nhỏ để triển khai việc thực hiện từng yêu cầu.
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• Giảng viên nhận xét và góp ý cho các ý kiến phát biểu của học viên và
chốt lại từng vấn đề đã yêu cầu học viên trả lời.

2.1. Kỹ năng nghiên cứu vụ việc, phân tích thông tin 

Người công nhân/ người lao động/ dân đưa đến TVV với nhiều thông
tin khác nhau (về lĩnh vực, về loại hình…) và theo các con đường khác
nhau (gửi đơn, thư hoặc tiếp xúc trực tiếp) công việc ban đầu cần làm là
phân tích các thông tin đến. Mục đích phân tích thông tin đến trong tiếp
dân là để phân loại, xác định phạm vi thẩm quyền giải quyết và giải thích,
hướng dẫn họ. 

Việc phân tích thông tin đến có thể diễn ra trong quá trình giao tiếp:
nghe, cảm nhận giọng nói, sắc mặt, thái độ… của đối tượng; đọc phân tích
đơn thư, tài liệu do đối tượng cung cấp…  

Thứ nhất là phân biệt những vấn đề yêu cầu, kiến nghị, phản ánh với
vấn đề khiếu nại, tố cáo. Nhận biết sự  khác nhau đó thông qua một số các
dấu hiệu chủ yếu sau:

○ Mục đích người yêu cầu đưa thông tin đến với TVV.

○ Sự liên quan của vấn đề được đề cập với quyền, lợi ích của họ;

○ Bằng chứng (nếu có) được người yêu cầu đưa ra để cung cấp cho
TVV;

○ Sự tiếp nhận của người yêu cầu về các thông tin mà người hướng
dẫn trao đổi hoặc giải thích, giúp đỡ họ.

Thứ hai là tiến hành phân tích vụ, việc để phân biệt giữa các tranh
chấp và khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở nhận biết các tranh chấp dân sự, tranh
chấp đất đai, tranh chấp lao động thường xảy ra ở cơ sở, đi đến phân biệt
các tranh chấp với khiếu nại, tố cáo của dân. Phân tích về vấn đề  này cần
chú ý phân biệt sau:

○ Tranh chấp dân sự với “khiếu nại về vi phạm hợp đồng dân sự”;

○ Tranh chấp dân sự với tố cáo hành vi lừa đảo trong quan hệ pháp
luật dân sự.

○ Tranh chấp  đất đai với khiếu nại hành chính về đất đai;
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○ Tranh chấp đất đai với tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về
đất đai;

○ Tranh chấp lao động với việc tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật 
lao động.

Thứ ba là cần phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo. Việc phân biệt hay
là nhận biết qua các vụ, việc cụ thể với các tiêu chí:

○ Mục đích thực hiện khiếu nại, khác với mục đích tố cáo;

○ Sự liên quan của các quyết định, các hành vi bị khiếu nại hoặc tố
cáo với quyền, lợi ích của công dân;

○ Sự khác nhau về tính chất của vụ, việc: Tính công khai của vụ,
việc bị khiếu nại và tố cáo; Tính nguy hiểm của hành vi bị khiếu
nại và tố cáo; Tính đối kháng giữa bên tố cáo và bị tố cáo.

Thứ tư là phân biệt khiếu nại hành chính và khiếu nại tư pháp. Việc
phân tích thông tin do người yêu cầu cung cấp nhận biết qua nội dung vụ
việc được đề cập trên các lĩnh vực khác nhau: Một bên là khiếu nại liên
quan đến hoạt động chấp hành, điều hành diễn ra thường xuyên của các
cơ quan hành chính Nhà nước, một bên là khiếu nại liên quan đến hoạt
động điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án… 

Như vậy, thông tin qua tiếp khách hàng yêu cầu tư vấn phải được phân
tích để phân loại các vụ, việc và sàng lọc để đi đến xử lý ở bước tiếp theo.
Phân tích, thông tin là kỹ năng quan trọng ban đầu trong việc tiếp dân và
đưa ra lời tư vấn. Trên cơ sở thông tin được phân tích, TVV xác định được
“con đường” xử lý giải quyết vụ, việc.

2.2. Xử lý giải quyết vụ việc

Xử lý, giải quyết vụ việc trong tiếp khách hàng là phần công việc tiếp
theo sau giai đoạn phân tích xác định, phân loại thông tin trong quá trình
giao tiếp với khách hàng. Cần lưu ý rằng việc giải quyết vụ việc ở đây chỉ
hướng vào hoàn tất nhiệm vụ tiếp khách hàng. Do vậy, trên cơ sở phân
tích thông tin ban đầu, cần đưa ra xử lý ở giai đoạn tiếp theo bằng các công
việc cụ thể như sau:
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Thứ nhất là xác định tính cấp thiết của vụ việc như thế nào. Nhận biết
các vụ, việc cấp thiết: Về sự đe dọa, nguy hiểm tính mạng và huỷ hoại tài
sản; những vụ, việc cần xử lý ngay; vụ việc không ngăn chặn kịp thời
không có điều kiện khắc phục… Nếu vấn đề người yêu cầu cung cấp thuộc
dạng này cần xử lý bằng cách báo cho cơ quan công an, chính quyền nơi
sở tại để giải quyết;

Thứ hai là đối với các yêu cầu, kiến nghị, phản ánh chuyển cho các
cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời phải yêu cầu cho
biết tiến độ và kết quả xử lý giải quyết như thế nào.

Thứ ba là khi xác định được các vụ việc tranh chấp dân sự, tranh chấp
đất đai xem xét xử lý riêng theo quy trình: Phối hợp chính quyền cơ sở,
các tổ chức chính trị xã hội và Tổ hoà giải để giải quyết. Đối với các tranh
chấp lao động không thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cơ sở.

Thứ tư là xác định vụ việc khiếu nại, tố cáo có đủ điều kiện được giải
quyết theo quy định của pháp luật không:

○ Đối với vụ việc khiếu nại hành chính để được xem xét giải quyết
cần thoả mãn các yêu cầu: Vụ việc phải liên quan trực tiếp đến
người đi khiếu nại; vụ việc phải do người có đủ năng lực hành vi
thực hiện khiếu nại; vụ việc còn thời hiệu xem xét và trong thời
hạn giải quyết; vụ việc chưa có quyết định giải quyết cuối cùng;
vụ việc chưa được giải quyết theo con đường Toà án. Đối với các
vụ việc thuộc loại này đại biểu tiếp nhận và chuyển vụ việc cho
cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

○ Với các vụ việc khiếu nại về hoạt động điều tra, xét xử thi hành
án cần được chuyển cho cơ quan điều tra, xét xử…giải quyết theo
trình tự của pháp luật tố tụng.

Thứ năm là đối với tố cáo, phân biệt tố cáo hành vi vi phạm pháp luật
hình sự và hành vi vi phạm các quy tắc, kỷ luật trong quản lý nhà nước để
chuyển và yêu cầu các cơ quan giải quyết theo trình tự thủ tục riêng; khi
tiếp xúc với người đi tố cáo cần có phương án giữ bí mật tên tuổi, địa chỉ
của họ, bảo vệ họ khỏi bị trù dập, đe doạ…
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Tóm lại, trong làm việc với dân, việc vận dụng các kỹ năng để đạt đến
hiệu quả công việc là rất quan trọng. Tuỳ theo từng việc cụ thể, cán bộ có
thể vận dụng kết hợp nhiều loại kỹ năng khác nhau. Điều quan trọng là
phải thực hành để nắm vững thuần thục các kỹ năng, vừa làm vừa rút kinh
nghiệm và hoàn thiện kỹ năng cho chính bản thân.

3. Tài liệu tham khảo

Tiếp tục sưu tập các hồ sơ tình huống điển hình trong quá trình đi tư
vấn để làm tư liệu phục vụ các hoạt động tư vấn.

Tiếp tục tìm hiểu các phương pháp, lưu ý, các bài học nhằm đảm bảo
tốt hơn hiệu quả của việc nghiên cứu hồ sơ vụ việc.
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PHẦN 5
KỸ NĂNG NGHE, ĐỌC, HỎI 

TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Mục đích, yêu cầu:

Trang bị kiến thức và kỹ năng nghe, kỹ năng nghe tích cực, kỹ năng
đọc, kỹ năng đặt câu hỏi để vận dụng trong nghề tư vấn luật nhằm đạt hiệu
quả thu nhận thông tin. Thực hành rèn luyện kỹ năng nghe, kỹ năng nghe
tích cực, kỹ năng đọc, kỹ năng đặt câu hỏi để vận dụng trong nghề nghề
tư vấn luật nhằm đạt hiệu quả thu nhận thông tin.

• Nắm vững cách thức truyền đạt thông tin của tư vấn viên theo cách để
người thực hiện tư vấn và đối tác của họ hiểu biết về thông tin đó và
có thể trao đổi để đạt được mục tiêu chung.

• Nắm vững các phương diện nghe, đọc, hỏi của người tư vấn trong các
bối cảnh nghề tư vấn luật, vận dụng kỹ năng để thu nhận được thông
tin đầy đủ, chính xác;

• Nắm được yêu cầu cơ bản của việc nghe, đọc, hỏi và yêu cầu của việc
nghe, đọc hỏi của người tư vấn; 

• Nhận biết những vấn đề cần tránh khi người tư vấn nghe, đọc, hỏi.
Vượt qua rào cản trong nghe và giao tiếp trong các bối cảnh hành nghề;

• Có kỹ năng nghe tích cực, hiệu quả, nhận biết kỹ thuật đọc, vận dụng
quy tắc đọc để nâng cao hiệu quả đọc, biết cách thiết kế câu hỏi theo
cấu trúc, theo nội dung, vận dụng các nguyên tắc hỏi để thu nhận thông
tin đầy đủ và cần thiết trong hoạt động tư vấn luật.

• Có kỹ năng khởi động để tạo sự liên kết giữa bài cũ lý thuyết và bài thực
hành. Chuẩn bị kỹ các công cụ, tài liệu, bài tập tình huống, trò chơi.

• Nắm vững cách thức tổ chức triển khai thực hành toàn lớp, theo nhóm,
tương tác. Linh hoạt triển khai, kỹ năng điều khiển hoạt động, giao
nhiệm vụ;

• Kiểm soát thời gian và nội dung thực hành;
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2. Hướng dẫn nội dung:

2.1. Hướng dẫn thực hiện bài giảng lý thuyết:

• Trong hoạt động tư vấn pháp luật, nghe, đọc, nói, hỏi là những phương
pháp để để thu nhận các thông tin trong nghề tư vấn luật, chiếm một
tỷ trọng lớn trong hoạt động giao tiếp nói chung và nghề tư vấn luật
nói riêng. 

• Các phương diện nghe, đọc, hỏi trong các bối cảnh hành nghề tư vấn
luật: được sử dụng trong quá trình đưa ra các ý kiến tư vấn trực tiếp
hoặc gián tiếp (qua điện thoại, truyền hình, phương tiện phát thanh).

• Yêu cầu cơ bản của nghe là chủ động, tích cực, tránh những rào cản
ảnh hưởng đến quá trình lắng nghe chủ động (môi trường, khác biệt
văn hoá, tâm lý, cảm xúc cá nhân…) và có biện pháp, hình thức để
vượt qua các rào cản, nhận biết các bước nghe tích cực để rèn luyện
kỹ năng nghe và hành động của người tư vấn.

• Đối với kỹ năng đọc, người tư vấn phải xử lý một khối lượng lớn các
thông tin từ nguồn văn bản pháp luật đồ sộ và không tập trung…do
vậy phải xác định những từ khoá để đọc hiệu quả. 

• Kỹ năng đặt câu hỏi của người tư vấn cũng rất quan trọng, hỏi để chia
sẻ hay để lấy thông tin... đều phải được xác định trước khi bắt đầu
cuộc phỏng vấn, tiếp xúc với khách hàng. Hỏi và nói là khác nhau, hỏi
là dạng nói nhưng có cấu trúc ngắn gọn, chặt chẽ, hướng đến đối tượng
cụ thể và đòi hỏi có câu trả lời trong khi nói có thể chỉ phản ánh một
chiều thông tin. Có rất nhiều cách đặt câu hỏi và dạng câu hỏi, phù
hợp với từng hoàn cảnh và mục đích lấy thông tin như câu hỏi theo
cấu trúc, câu hỏi theo nội dung, câu hỏi mở, câu hỏi đóng… Yêu cầu
của hoạt động tư vấn là phải sử dụng đúng linh hoạt và hiệu quả.

2.2. Hướng dẫn thực hiện bài giảng thực hành:

• Giảng viên phải chuẩn bị thiết kế các tình huống, bài tập nghe, đọc,
đặt câu hỏi dùng trong buổi thực hành.

• Giảng viên giới thiệu ngắn gọn về mục đích, yêu cầu của buổi thực
hành, kế hoạch thực hành và cách thức triển khai buổi thực hành.
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• Ôn tập khái quát bằng Slides hoặc bài tập khởi động để giúp học viên
nhớ lại những nội dung cơ bản của bài học cũ.

• Chia lớp thành các nhóm để thực hành các kỹ năng nghe, đọc, đặt câu
hỏi, lần lượt từng nhóm thực hành kỹ năng truyền đạt thông tin qua
nghe, đọc, đặt câu hỏi.

Nhóm 1: Nhóm nghe. 

Nhóm 2: Nhóm đọc.

Nhóm 3: Nhóm đặt câu hỏi.

Giảng viên thiết kế các tình huống cho mỗi nhóm.

Đối với nhóm nghe, giảng viên tiến hành bài tập “Tam sao thất bản”
hoặc “Truyền đạt thông tin trực tiếp”, quy định rõ luật thực hành. Mỗi lần
thực hành với nhóm 5-7 học viên. Giảng viên chuyển thông tin đến người
đầu tiên, người đó chuyển thông tin nhận được cho người tiếp theo bằng
cách nói thầm vào tai người tiếp theo, không trao đổi nhóm quá 3 người.
Người cuối cùng sẽ viết thông tin nghe được lên bảng. 

Giảng viên điều khiển thảo luận cùng nhóm và cả lớp để phân tích
nguyên nhân thông tin bị sai lệch và cùng rút ra cách thức để truyền đạt và
nhận thông tin qua việc nghe để nghe được và truyền đạt được thông tin
đầy đủ, chính xác đến đối tác của người tư vấn. Cuối cùng đưa ra đánh giá
về nhóm nghe về các mặt ưu điểm, các tồn tại cần khắc phục, rút kinh
nghiệm cho cả lớp.

Đối với nhóm đọc, giảng viên thiết kế bài tập và chuyển đến nhóm
một văn bản để đọc và thảo luận trong vòng 10 phút. Nội dung tài liệu này
nói về tư vấn luật và nghề tư vấn luật. Trong văn bản này, đưa ra các yêu
cầu học viên phải nhận xét và trả lời cho các câu hỏi hoặc tích vào các
phương án đúng sai và phải đưa ra giải thích về quyết định của mình. Giảng
viên yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm đều phải làm việc sau đó
thảo luận để thống nhất phương án. Giảng viên yêu cầu bất kỳ thành viên
nào trong nhóm đọc trình bầy kết quả đọc trong thời gian 5 phút, các thành
viên khác trong nhóm được bổ sung ý kiến hoàn thiện trong thời gian 2
phút. Các nhóm khác trong lớp thực hành kỹ năng nghe và cho ý kiến phản
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hồi. Giảng viên quy định về cách thức phản hồi để việc phản hồi tập trung
và có kết quả, tiết kiệm thời gian. 

Giảng viên đánh giá về nhóm đọc về các mặt ưu điểm, các điểm cần
khắc phục và đưa ra đáp án về tình huống đọc để học viên rút ra bài học.

Đối với nhóm đặt câu hỏi, giảng viên thiết kế tình huống hỏi theo các
mục đích khác nhau trong nghề tư vấn luật. Tình huống hỏi để làm rõ vấn
đề, để nhận biết sự vật hiện tượng và đưa ra kết luận, hỏi để trả lời… Giảng
viên chuyển đến nhóm hỏi các Bảng hỏi của người tư vấn hỏi và câu trả
lời đối với khách hàng, nhân chứng, đương sự hoặc những người có liên
quan… là các tình huống trong thực tiễn hành nghề, yêu cầu cả nhóm nhận
xét về cách đặt câu hỏi của người tư vấn về loại câu hỏi, về cấu trúc câu
hỏi, về sự phù hợp với đối tượng và bối cảnh hỏi? Sau đó thiết kế lại câu
hỏi trong văn bản đó để thu được thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan
nhất và đạt được mục đích của người tư vấn.

3. Tài liệu tham khảo

Giảng viên giới thiệu vấn đề cần nghiên cứu thêm và tài liệu để tham
khảo để học viên tự nghiên cứu về kỹ năng nghe, đọc, hỏi:

• Chiến lược giao tiếp hiệu quả của người tư vấn.

• Việc sử dụng các phương tiện, công nghệ thông tin hỗ trợ việc nghe
và các quy định pháp luật đối với vấn đề này.

• Vai trò của Kỹ năng mềm đối với nghề tư vấn luật ;

• Cách thiết kế câu hỏi để người tư vấn khai thác, nắm bắt thông tin; 

• Vai trò của đọc và áp dụng phương pháp đọc trong nghề tư vấn luật; 

• Lập luận bằng câu hỏi.
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PHẦN 6
KỸ NĂNG NÓI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Mục đích, yêu cầu

Trang bị kiến thức và kỹ năng nói, truyền đạt thông tin bằng lời nói
đúng đắn, thuyết phục, có hiệu quả, vận dụng trong nghề nghiệp tư vấn
luật để đạt hiệu quả cao trong việc truyền đạt thông tin của người tư vấn.
Thực hành rèn luyện kỹ năng nói của học viên, khắc phục một số vấn đề
về rào cản tâm lý khi đứng trước đám đông, vận dụng lý thuyết kỹ năng
nói đã nghiên cứu để thực hành.

• Nắm vững khái niệm nói và nói của TVV, xác định đúng phạm vi và
đối tượng TVV sẽ nói trong các bối cảnh nghề nghiệp.

• Nắm vững các yêu cầu cơ bản và điều kiện cần đạt được khi TVV nói.

• Nắm vững các bước chuẩn bị bài nói của TVV.

• Nắm vững các yêu cầu, mục đích để có bài nói thuyết phục.

• Xác định đúng đối tượng nói trong buổi thực hành là cả lớp liên quan
đến chủ đề nói (trước khách hàng, trong phiên tòa, trước đám đông,
trước phóng viên, trước cán bộ, công chức). 

• Kiểm tra được sự chuẩn bị của các học viên và hỗ trợ học viên trong
việc nhớ lại kiến thức lý thuyết kỹ năng nói để liên kết và thực hành
tốt kỹ năng nói.

• Nắm vững các cách thức tổ chức buổi thực hành rèn luyện kỹ năng
nói theo các chủ đề.

• Tổ chức để có sự tham gia của tất cả học viên vào chủ đề nói.

2. Hướng dẫn nội dung:

2.1. Hướng dẫn thực hiện bài giảng lý thuyết:

• Giảng viên giới thiệu về ý nghĩa và vị trí, tầm quan trọng của kỹ năng
nói trong nghề tư vấn luật, mục đích yêu cầu của bài học;
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• Giới thiệu và phân tích khái niệm nói của TVV, phân biệt với việc nói
của TVV với các diễn giả khác;

• Giới thiệu về phạm vi và đối tượng nghe TVV nói, yêu cầu đặt ra với
từng đối tượng cụ thể.

• Đặt ra các câu hỏi gợi mở để xác định các yêu cầu cơ bản khi TVV
nói và yêu cầu nâng cao rèn luyện kỹ năng hùng biện.

• Giới thiệu, phân tích từng yêu cầu cụ thể khi TVV nói: nói đúng, nói
đủ, nói có căn cứ, nói có lập luận chặt chẽ, nói lưu loát. Yêu cầu của
bài nói hay, nói giỏi, nói hùng biện.

• Giới thiệu và phân tích vai trò của các yếu tố quyết định bài nói thành
công và thuyết phục: Kiến thức - Trí nhớ - Kỹ năng trình bầy và các
yếu tố tác động, ảnh hưởng: sử dụng ngôn ngữ cơ thể, trang phục khi
nói, địa điểm và công cụ hỗ trợ.

• Giới thiệu và phân tích tầm quan trọng của việc chuẩn bị bài nói trước
khi nói. Các bước chuẩn bị bài nói từ phân tích đối tượng, phân tích
chủ đề và mục đích cần đạt được… đến cách kết thúc một bài nói. 

Cuối buổi giảng viên chốt lại một số nội dung bài giảng, nhấn mạnh
các yêu cầu cơ bản và ảnh hưởng đến kỹ năng nói của TVV.

2.2. Hướng dẫn thực hiện bài giảng thực hành:

• Giảng viên thiết kế các chủ đề nói dung trong buổi thực hành. 

• Giảng viên giới thiệu về nội dung, yêu cầu, mục đích của buổi thực
hành, cách thức tiến hành bài học thực hành là rèn luyện kỹ năng nói.

• Ôn lý thuyết kỹ năng bằng việc yêu cầu các học viên nói lại một cách
ngắn gọn những nội dung của bài học trước đó và vấn đề rút ra.

• Chia lớp theo các nhóm để thực hành từng chủ đề nói. Đưa ra quy định
về việc chuẩn bị, phân công các thành viên trong nhóm chuẩn bị các
nội dung nói, thực hiện bài thực hành nói trước lớp; đồng thời đưa ra
quy định về phản hồi, trao đổi giữa các nhóm.

• Tổ chức để học viên thực hành nói về từng chủ đề, các học viên trong
nhóm tự bổ sung nội dung nói, cách nói để bài nói được hoàn thiện.
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Các nhóm khác có ý kiến phản hồi theo quy định về phản hồi đối với
nội dung và hình thức của nhóm vừa trình bầy.

• Sau mỗi nhóm thực hành, giảng viên có nhận xét về điểm mạnh đã đạt
được, điểm còn hạn chế cần phải khắc phục, đối chiếu với lý thuyết
kỹ năng; tổng kết lại về nội dung chủ đề và cách thể hiện chủ đề của
học viên.

• Cuối buổi giảng viên chốt lại nội dung của bài thực hành và khái quát
thêm về vai trò vị trí của kỹ năng nói của luật sư, đồng thời nhấn mạnh
về việc rèn luyện thực hành thường xuyên kỹ năng nói trong quá trình
học tập và hành nghề.

3. Tài liệu tham khảo:

Giảng viên giới thiệu vấn đề cần nghiên cứu thêm và tài liệu để tham
khảo để học viên tự nghiên cứu về các chủ đề: 

• Nói và nghệ thuật giao tiếp với khách hàng.

• Nghệ thuật hùng biện của và các yêu cầu đặt ra.

• Nghề tư vấn luật, kỹ năng nói và nghệ thuật hùng biện.

Giảng viên giới thiệu vấn đề cần nghiên cứu thêm các chủ đề nói trong
nghề tư vấn luật và tài liệu để tham khảo để học viên tự thực hành:

Kỹ năng trình bầy vấn đề pháp lý trước đám đông, trước khách hàng,
trước đại diện các Cơ quan công quyền, đoàn thể.
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PHẦN 7
KỸ NĂNG TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG, GIAO TIẾP 

(PHỎNG VẤN, LẮNG NGHE, GHI CHÉP) 
TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Mục đích, yêu cầu:

• Trang bị cho học viên kỹ năng tiếp xúc khách hàng, nhận định, đánh
giá bước đầu về yêu cầu của khách hàng và thoả thuận hợp đồng dịch
vụ pháp lý (nếu có); xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tiếp
khách hàng.

• Hiểu rõ được những vấn đề chung liên quan đến việc tiếp xúc khách
hàng như:  

○ Mục đích của buổi tiếp khách hàng (xét dưới góc độ của khách
hàng và của TVV/luật sư); 

○ Phân loại các buổi tiếp khách hàng; 

○ Các kỹ năng có ảnh hưởng đến hiệu quả của buổi tiếp xúc 
khách hàng.

• Nắm vững được quy trình tiếp xúc khách hàng lần đầu với các bước
cơ bản sau: 

○ Chuẩn bị cho việc tiếp xúc khách hàng; 

○ Tạo môi trường giao tiếp; 

○ Tìm hiểu sự việc, làm rõ vấn đề; 

○ Xác định yêu cầu của khách hàng; 

○ Thoả thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý (nếu có); 

○ Kết thúc buổi tiếp xúc khách hàng. 

• Bên cạnh đó giúp học viên phân biệt được sự khác biệt giữa buổi tiếp
xúc khách hàng lần đầu và tiếp khách hàng các lần tiếp theo. Thông
qua đó nhận diện được những bước cần thiết tinh giản, những bước
cần tập trung trong những lần tiếp khách hàng tiếp theo. 



Sổ tay “Kỹ năng tư vấn pháp luật”

38 Trung tâm CDI

• Cập nhật và giới thiệu thêm về các phương thức tiếp xúc khách hàng
trong bối cảnh hiện nay với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật
hiện đại.

• Hướng dẫn học viên phương pháp nhận định, đánh giá bước đầu về
các yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt giúp học viên nắm bắt được các
cơ sở của việc nhận định, đánh giá bước đầu về yêu cầu của khách
hàng, những giới hạn của việc đánh giá, nhận định về các yêu cầu của
khách hàng.

• Nắm bắt được các nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ pháp lý,
những điều khoản cần đặc biệt quan tâm để đàm phán và ký kết với
khách hàng. Phương thức dự liệu những rủi ro phát sinh trong quá trình
thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý. Giới thiệu về các phương pháp
tính phí, căn cứ tính phí và các điều kiện áp dụng các phương pháp
tính phí (nếu có). 

• Có phương pháp xử lý các vấn đề thường pháp sinh trong quá trình
tiếp xúc khách hàng, nhận định, đánh giá bước đầu về yêu cầu của
khách hàng và thoả thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý (nếu có).

2. Nội dung:

Đây là bài học có sự kết hợp giữa lý thuyết và tình huống, do đó giảng
viên cần có tính toán về thời gian kỹ lưỡng để đảm bảo vừa hệ thống lại
các vấn đề về lý thuyết vừa thực hành tình huống thực tiễn. 

Các vấn đề về lý thuyết cần xử lý:

• Nhận diện những vấn đề chung cần nắm vững khi tiếp xúc khác hàng.

• Giới thiệu quy trình tiếp xúc khác hàng. Trong mỗi bước tiếp xúc
khách hàng làm rõ mục đích của từng bước, nội dung công việc của
từng bước, phương thức thực hiện các công việc.

• Khái quát những khó khăn, những tình huống thường phát sinh trong
từng bước của quy trình tiếp xúc khách hàng và phương pháp xử lý và
vượt qua các tình huống và khó khăn đó.
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• Chỉ ra những bước có thể tinh giản trong những lần tiếp xúc khách
hàng tiếp theo. Bên cạnh đó, giới thiệu về các phương thức tiếp xúc
khách hàng hiện đại với sự hỗ trợ của các kỹ thuật tiên tiến.

• Giới thiệu về các căn cứ và phương thức nhận định, đánh giá bước đầu
về yêu cầu đề nghị tư vấn của khách hàng. 

Giao tiếp là hoạt động bản chất của vạn vật nhằm sinh tồn. Trong xã
hội loài người hoạt động giao tiếp lại càng không thể thiếu. Đó là mối quan
hệ giữa con người với nhau trong đó diễn ra sự trao đổi thông tin, nhận
thức, tư tưởng, tình cảm để bày tỏ mối quan hệ, cách ứng xử, thái độ giữa
các thành viên trong xã hội. Trong mối quan hệ giữa người đi tư vấn và
người dân thì việc giao tiếp là một phần tác nghiệp rất quan trọng, bên
cạnh các công việc chuyên môn khác. Đặc biệt, ở cấp cơ sở thì việc tiếp
dân có thể là một tác nghiệp chính trong công việc hàng ngày. Đòi hỏi họ
phải có những kỹ năng về chuyên môn công việc, còn phải trau dồi cho
mình những hiểu biết cơ bản về kỹ năng giao tiếp, làm việc với người dân.

2.1. Công việc tiếp dân (công nhân, người lao động):

Tiếp công nhân, người lao động là một giao tiếp hành chính, có những
nguyên tắc và quy luật giao tiếp chung, và là sự tổng hòa những tri thức
xã hội, tâm lý, quản lý, pháp lý v.v... Đây là những quan hệ về công việc
giữa dân và đoàn thể/chính quyền cơ sở/tổ chức, nó khác hẳn với các quan
hệ trong đời sống thường nhật mang tính chất tình làng nghĩa xóm như
hôn nhân, cưới hỏi, thăm nom, chúc tụng, lễ hội v.v.

Thành công của những mối quan hệ công việc sẽ phụ thuộc vào hai
yếu tố: kỹ năng chuyên môn và kỹ năng giao tiếp. Cả hai yếu tố này đều
quan trọng nhưng yếu tố kỹ năng giao tiếp là quan trọng hơn cả. Có thể
một quan hệ công việc không đạt được mục tiêu về chuyên môn do thiếu
kỹ năng chuyên môn, nhưng quan hệ đó vẫn có thể được đánh giá là thành
công nếu nó vẫn đem lại sự thoải mái cho người công nhân nhờ yếu tố kỹ
năng giao tiếp. Một quan hệ công việc thành công không có nghĩa là mục
tiêu của cả hai bên đều đạt được. Có nhiều yêu cầu của người công nhân
mà tư vấn viên không thể giải quyết được (do thiếu chuyên môn, do không
đủ thẩm quyền, chưa đủ khả năng giải quyết, yêu cầu không hợp pháp v.v.).



Trong công việc tiếp dân, sự thành công được thể hiện trong sự thoải
mái của người dân khi kết thúc buổi làm việc, công việc.

Tuy nhiên, việc tạo ra được sự thoải mái trong các quan hệ không phải
là một chuyện dễ làm, đặc biệt là với các quan hệ công việc mang tính chất
hành chính như công việc tiếp dân. Trong các quan hệ này, người cán bộ
vừa phải bảo đảm tính nghi thức hành chính, công quyền vừa bảo đảm
được một không khí thoải mái, gần gũi thân mật.

2.2. Các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp:

• Trong quan hệ giao tiếp, một nguyên tắc quan trọng là phải có sự tham
gia bình đẳng từ cả hai phía tham gia, đó nguyên tắc để bảo đảm cho
sự thành công. 

• Trong tiếp dân, việc kết hợp thuần thục các kỹ năng giao tiếp với các
kỹ năng chuyên môn sẽ tạo thành nghệ thuật tiếp dân.  

Khi làm việc với công nhân, người thực hiện tư vấn cần rất nhiều kỹ
năng, và tuỳ theo từng công việc mà có thể cần những kỹ năng khác nhau. 

a) Kỹ năng về ngôn ngữ lời nói: 

Trước khi tìm hiểu kỹ năng về lời nói cần phân biệt giữa nội dung nói
(từ nói) và lời nói (giọng). Nội dung nói là lượng thông tin mà ta đưa ra
còn lời nói (giọng) là kênh truyền tải thông tin đó. Cùng một nội dung có
thể được đưa ra qua nhiều kiểu lời nói khác nhau (nhẹ nhàng, tình cảm, đe
doạ, hăm hở, buồn nản...) và được tiếp nhận dưới các cách hiểu khác nhau
tuỳ theo tính chất của lời nói. Như vậy, lời nói (giọng) có vai trò rất lớn
trong việc truyền tải nội dung. Không phải ngẫu nhiên mà có tác giả đã
nói “Vấn đề không phải là nói cái gì mà vấn đề là nói như thế nào”.

Một quan hệ thành công là quan hệ tạo được sự thoải mái 
cho cả hai phía
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Trong trường hợp yêu cầu của người dân không giải quyết được, quan
hệ vẫn có thể đạt được thành công nếu người tiếp tạo được sự thoải mái
cho người nghe khi ra về.
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Lời nói bản thân đã bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cố hữu như tuổi
tác, quê quán (Bắc, Trung, Nam v.v.), giới tính và nhiều yếu tố nhất thời
như tâm trạng (vui buồn...), bệnh tật (viêm họng, ngạt mũi v.v.) vì vậy, các
kỹ năng nói sẽ phải tập trung vào việc hạn chế những điểm yếu và phát
huy những ưu điểm của lời nói sao cho mang lại hiệu quả truyền đạt thông
tin hiệu quả nhất. Về cơ bản cần chú  ý các điểm sau:

Âm lượng: sự to nhỏ của lời nói cần có sự điều chỉnh theo số lượng
người nghe, vấn đề này có thể được giải quyết bằng hệ thống loa đài. Một
điểm cần chú ý đặc biệt là trong suốt quá trình nói, người nói cần có sự
thay đổi âm lượng, tăng âm lượng với những nội dung cần nhấn mạnh,
giảm âm lượng khi nói những chuyện về tình cảm, thể hiện nỗi buồn...
Cách thể hiện âm lượng đều đều dễ gây buồn ngủ và không thể hiện được
các điểm nhấn, không phân biệt được sắc thái tình cảm trong nội dung
trình bày.

Phát âm: Âm phát phải rõ ràng, tròn âm, dứt khoát, không để líu âm
dẫn đến khó nghe.

Tốc độ: tốc độ nói phải vừa phải, không được nhanh quá cũng không
được rề rà. Trong quá trình nói, khi cần biểu đạt các sắc thái đặc biệt nên
có sự điều chỉnh tốc độ nhanh chậm kết hợp với sự điều chỉnh âm lượng
to nhỏ. Thường trong một ý, một câu, phần cuối ý, câu thường được giảm
tốc độ, nhịp để tạo bước chuyển sang một điểm dừng với mục đích ngắt ý
hoặc nhấn mạnh. 

Thời lượng: Không có một tiêu chuẩn thống nhất về mặt thời lượng
bạn cần phải nói là bao nhiêu trong giao tiếp. Điều này tuỳ thuộc vào tính
chất của buổi làm việc và vai trò của bạn trong buổi làm việc đó, thời gian
dành cho công việc đó. Nếu là buổi tiếp dân để giải quyết khiếu nại tố cáo,
tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến, nguyện vọng, họp dân để lấy ý kiến v.v. thời
lượng nói sẽ rất ít mà chủ yếu sẽ là việc lắng nghe. Nếu là một buổi thuyết
trình, tuyên truyền thì thời lượng nói có thể nhiều hơn v.v.. Nhưng một
nguyên tắc trong việc này là cần nói ngắn gọn và tránh nói nhiều. Nghe
nhiều hơn nói. 

Trong việc tiếp dân, cần hết sức tránh việc nói nhiều mà cần chú ý tới
việc lắng nghe nhiều hơn.
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b) Kỹ năng nghe và ghi chép: 

Trong các buổi tiếp xúc công nhân/người lao động, việc ghi lại nội
dung, ý kiến rất quan trọng nhưng cần phân loại nội dung ra để xử lý khi
ghi chép. Thực chất, ở đây không đơn thuần là cách ghi chép mà cốt lõi là
ở cách lắng nghe. Khi nghe tốt thì việc ghi chép cũng trở nên đơn giản khi
có một số kỹ năng ghi chép. Như vậy, để có thể ghi lại được những nội
dung chính quan trọng, TVV cần có kỹ năng nghe và ghi chép.

Căn cứ vào mục tiêu của buổi làm việc có bao nhiêu chủ đề cần giải
quyết, cán bộ cần chuẩn bị các tờ riêng cho từng chủ đề để ghi vào đó và
một tờ riêng để ghi những nội dung không thuộc các chủ đề. Để tránh việc
người nói không tập trung vào công việc chính, người nghe chủ động điều
chỉnh để người nói tập trung vào chủ đề chính, không để nhiều người cùng
phát biểu một lúc hoặc tranh nói liên tục.

* Kỹ năng lắng nghe: 

Nghe có nhiều cấp độ. Nghe thoáng qua, nghe lờ mờ, nghe rõ… nhưng
nhìn chung có hai cấp độ: 1. Nghe thấy và 2. Nghe hiểu. Để nghe thấy
không khó nhưng để nghe hiểu cần phải có kỹ năng lắng nghe. 

Nghe là cảm nhận bằng tai. Nghe là tập trung chú ý để nhận rõ âm
thanh và lời nói. Nghe là cảm nhận được, cảm thấy được.

Để lắng nghe hiệu quả cần:

• Tập trung nghe: trong lúc nghe không làm việc gì khác để tập trung
vào việc nghe, tránh sự phân tán tư tưởng.

• Nghe xong hãy nói: Nghe người dân nói xong dừng khoảng 2 - 5 giây
mới phản hồi: đồng tình, không đồng tình, nghi ngờ, khen chê v.v.
không ngắt lời hay làm mất phương hướng khi người khác đang nói
vì vừa bất lịch sự lại vừa khó có thể hiểu hết ý người nói. 

• Nhìn thẳng vào người nói. Giao lưu với người nói bằng ánh mắt.

• Khi thấy nói nhanh quá hoặc có câu nghe không rõ thì có thể đặt câu
hỏi nhắc lại nội dung. Ví dụ: … bỏ đi rồi ư?..

• Khi có vấn đề chưa rõ hay không đồng ý thì cũng không nên vội vàng
phán xét hay tranh cãi mà cần đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề.
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• Tìm ra ý chính của người nói.

• Ghi lại thông tin cơ bản.

• Thay đổi tư thế, trạng thái bản thân để tránh buồn ngủ. Tư thế trong
khi nghe: Không khoanh tay, vắt chân, không dựa vào ghế mà người
phải hơi nghiêng về phía trước.

• Lắng nghe không chỉ ý tưởng mà lắng nghe cả cảm xúc của người nói
để đánh giá toàn diện được về lượng tin cậy: thông tin đúng hay không,
có gì ẩn chứa sau những lời nói đó không.

• Lắng nghe cảm xúc: Hãy lắng nghe cách thức mà cử tri diễn tả ý tưởng:
Giọng nói (có vẻ tự tin hay lúng túng v.v.); Ngôn ngữ cử chỉ (cởi mở
hay dè chừng, khép kín v.v..); Ánh mắt (trong sáng, trực diện hay
ngước cao, né tránh v.v.); Tốc độ diễn tả (nhanh, chậm hay ngậm
ngừng v.v..).

* Kỹ năng ghi chép:

• Chuẩn bị sẵn ít nhất là hai cây bút.

• Chia tờ giấy ra làm hai phần hoặc để 2 tờ riêng biệt để ghi chép riêng
những ý kiến thuộc phạm vi cần xử lý và những ý kiến nằm ngoài
phạm vi nhưng cần chú ý. 

• Đặt ra một quy ước viết tắt cho riêng mình và tập thuần thục cách 
viết tắt.

• Chép đầy đủ nguyên văn những ý chính, gạch chân những vấn đề cần
chú ý.

c) Kỹ năng đặt câu hỏi:

Yêu cầu chung: Ngắn gọn, trực tiếp, chi tiết, dễ hiểu.

Lựa chọn dạng câu hỏi: mở và đóng, tuỳ thuộc vào nội dung muốn
thu về, cần chọn dạng câu hỏi phù hợp để tránh tình trạng “ông nói gà bà
nói vịt”. 

• Khi cần thông tin ban đầu về ý kiến người dân, tâm tư, nguyện vọng
v.v. cần đặt các câu hỏi thẳng vào vấn đề và gợi mở. Câu hỏi gợi mở
sẽ giúp người dân triển khai ý tưởng. 
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• Khi cần thông tin chính xác hơn cần đặt câu hỏi xác quyết. 

• Khi muốn người khác cân nhắc thêm về điều họ vừa nói cần đặt câu
hỏi nghi vấn tích cực: “...người dân luôn không đồng tình...”, “Luôn
luôn ư?”, “...điều không bao giờ...”, “không bao giờ có đúng
không?”.

• Khi muốn kiểm tra người nói đã hiểu vấn đề chưa, cần đặt câu hỏi
kiểm tra. 

• Khi muốn tóm lược những ý chính người trình bày, cần đặt câu hỏi
tóm tắt. 

• Liên kết các câu hỏi: Để lấy làm rõ được về một vấn đề, nhiều khi chỉ
cần một câu hỏi nhưng phần lớn cần phải có một loạt các câu hỏi, vì
vậy, cần phải chú ý đến tính logic giữa các câu hỏi. Câu hỏi sau nên
căn cứ vào ý chính trong câu trả lời trước hoặc những ý chưa rõ trong
câu trả lời trước...

• Nhân cách hoá câu hỏi: đưa người được hỏi vào trong bối cảnh câu
hỏi. Ví dụ: “theo cụ/bác/cô/chú/anh/chị...”, “Bác thấy dư luận chung
thế nào?”.

• Những điều cần tránh: không đặt câu hỏi mang tính riêng tư; không
đặt câu hỏi mang tính khiêu khích; không gạn hỏi.

d) Kỹ năng thuyết phục:

Trong tiếp khách là dân, một kỹ năng cần thiết là thuyết phục để dân
tin vào những đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền,
để dân nhận ra những cái đúng phải theo và những cái không đúng để tránh.
Cán bộ có kỹ năng thuyết phục tốt sẽ được dân tin và sẽ rất thuận lợi trong
mọi công việc.

Thuyết phục là làm cho người ta thấy đúng, thấy hay mà tin theo, làm
theo. Vậy kỹ năng thuyết phục tập trung vào hai mục tiêu: 1. Làm cho
người ta thấy đúng, thấy hay; 2. Làm cho người ta tin và làm theo.

Bước 1: Nắm rõ nội dung công việc, xác định rõ mục tiêu thuyết phục:
Thuyết phục để dân tin theo đường lối chính sách mới, thuyết phục để dân
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hiểu ra điều có lợi và tự nguyện làm theo, thuyết phục để dân tự nguyện
hoà giải với nhau, để dân thấy sai mà rút lại khiếu kiện v.v.. 

Bước 2: Phân loại ý kiến để xử lý: đồng ý/không đồng ý/không đồng
ý toàn bộ, một phần, đồng ý về chủ trương nhưng không đồng ý với cách
giải quyết v.v..  

Bước 3: Tìm nguyên nhân: Hỏi rõ tại sao lại không đồng ý. Nhưng
cũng có nhiều khi người dân không nói ra được vì một lý do nào đó. TVV
cần vận dụng toàn bộ khả năng để nhận thức rõ nguyên nhân: quan sát,
nhận xét và phán đoán. Thường nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa
lợi ích nhóm/cá nhân với lợi ích cộng đồng. Hãy đặt mình vào vị trí của
họ để phán đoán nguyên nhân. 

Bước 4: Bắt đầu thuyết phục từ điểm chung: Tìm ra một điểm chung
giữa chính sách và lợi ích của đương sự. 

Phân tích lợi hại: làm rõ những lợi ích của chính sách đối với đương
sự và với sự phát triển của cộng đồng. Lợi ích trước mắt - tác hại lâu dài,
lợi ích lâu dài bền vững - cái hại trước mắt... cộng đồng - cá nhân. TVV
cần đi sâu nêu bật những lợi ích trong mối tương quan với tác hại để công
nhân/người lao động hiểu rõ là chính sách đúng đắn và hay. Khi đó, họ
thường sẽ tự nguyện làm theo nhưng cũng có trường hợp không muốn làm
theo vì tác động của cái hại đối với bản thân. 

Thuyết phục là một việc khó. Kỹ năng chỉ quyết định được phần nào.
Điều quan trọng trong thuyết phục là lòng nhiệt tình, chân thành, biết đặt
mình vào vị trí của người dân để hiểu thấu hoàn cảnh của họ, thông cảm,
xẻ chia.

3. Tài liệu tham khảo:

• Lập bảng câu hỏi dự kiến áp dụng trong những buổi tiếp khách hàng
đặc thù (tiếp khách hàng lần đầu, tiếp khách hàng các lần tiếp theo,
tiếp khách hàng có hẹn trước hoặc không có hẹn trước).

• Tìm ra các giải pháp để xử lý các tình huống, khó khăn phát sinh trong
các buổi tiếp xúc khách hàng, nhận định, đánh giá bước đầu về yêu
cầu của khách hàng.



HỘP 1

Nghiên cứu vụ việc của Chị A - Bản tường trình phỏng vấn
trong vụ việc của bà A. Những tình tiết liên quan đến Chị A.

Chị A., năm nay 44 tuổi, sinh ra và lớn lên ở hà Nội – Việt
Nam, đã lập gia đình và có 2 đứa con ( 11 tuổi và 15 tuổi). A sống
cùng với cha mẹ và họ giúp đỡ A trong việc chăm sóc con cái.

Hiện nay A đang làm cho một công ty sản xuất ô tô tại một
khu công nghiệp ở Hà Nội, Việt Nam. Công ty này có tên gọi là
“Công ty sản xuất ô tô XYZ”. A đã làm việc ở đó 2 năm và A cho
rằng mình làm việc rất tốt. A luôn đến đúng giờ và thường xuyên
làm việc đến rất muộn. 3 năm trước, A được chẩn đoán là đã
nhiễm viêm gan B. Bạn tin rằng bạn đã thực sự nhiễm virut này
bởi vì chồng A cũng đã bị.

A không kể cho mọi người ở công ty của A về việc này vì sợ
rằng họ sẽ phân biệt đối xử với bạn. A dùng thuốc điều trị thường
xuyên nhưng gần đây sức khỏe có dấu hiệu đi xuống.

Hiện tại, công ty của A đang cần tuyển một người vào chức vụ
phó quản đốc và A đã đăng kí dự tuyển vì nghĩ rằng mình thực sự
có đủ khả năng để làm công việc này. A cũng biết có 5 đồng nghiệp
khác cũng dự tuyển và tin rằng khả năng của mình tốt hơn họ. 

Trong buổi phỏng vấn, người quản lý của A đã nói rằng nếu
là trong một hoàn cảnh khác A sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí
này. Ông ta nói rằng A đã làm việc rất chăm chỉ và cư xử rất tốt
với mọi người. Tuy nhiên, ông ta nói rằng A không thể nhận được
công việc này vì những lý do sau:
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• Củng cố các kỹ năng có ảnh hưởng đến hiệu quả của buổi tiếp xúc
khách hàng.

4. Tham khảo:

4.1. Tình huống:



Trung tâm CDI

Sổ tay “Kỹ năng tư vấn pháp luật”

47

1) A đang phải một mình nuôi hai đứa con và họ cho rằng bạn
không thể đủ thời gian dành cho công việc quản lý.

2) A đã biết rằng bạn bị nhiễm bệnh Viêm gan B mãn tính và rất
không hài lòng vì  đã giấu giếm điều đó. Ông ta nói rằng đó
là điều mà một nhà quản lý không nên làm.

3) Họ cho rằng bạn bị bệnh nên sẽ không đủ sức khỏe để làm tốt
công việc của một người quản lý.

4) Người quản lý của A cũng nói rằng nếu A chịu chi phí một
khoản phí “ngoại giao” cho ông ta tương đương với 2 tháng
lương thì ông ta sẽ cân nhắc việc bổ nhiệm A vào vị trí đó
nhưng cũng không đảm bảo là A có được nhận công việc đó
hay không.

A đã giải thích rằng A không thể chấp nhận điều kiện này vì
A cần tiền để chăm sóc cho 2 đứa con và cha mẹ của A. 2 tuần
sau buổi phỏng vấn, A đã nhận được tin rằng người quản lý của
mình đã giao công việc đó cho một đồng nghiệp của A, người mới
chỉ làm việc ở công ty 9 tháng và A cho rằng người đó không đủ
năng lực để đảm nhận chức vụ này. Khi A đến và phàn nàn điều
này với người quản lý, A đã bị sa thải. Sau đó, A đã đến Văn
phòng/Trung tâm tư vấn luật mong nhận được sự giúp đỡ. A không
chắc văn phòng có làm được điều gì để giúp bạn hay không nhưng
A muốn biết rằng nếu có thể, thì liệu A có được nhận lại làm việc
hay không cũng như là có được cân nhắc lại vào vị trí quản lý
trước đây hay không.



Sổ tay “Kỹ năng tư vấn pháp luật”

48 Trung tâm CDI

4.2. Kế hoạch bài giảng:

a) Liên hệ với khách hàng và các kỹ năng phỏng vấn, tư vấn 
khách hàng:

HỘP 2
Kỹ năng phỏng vấn - Kế hoạch bài giảng lắng nghe chủ động

1. Chủ đề: Giới thiệu kỹ năng nghe chủ động và bị động trong
Văn phòng tư vấn luật.

2. Kết quả đạt được: Cuối bài học viên có thể 

2.1. Hiểu và xác định được tại sao nghe chủ động là một công cụ
hữu hiệu trong một cuộc phỏng vấn khách hàng (Kiến thức và
các giá trị). 

2.2. Xác định sự khác biệt giữa nội dung và các cảm giác trong
suốt quá trình phỏng vấn (Kiến thức và kỹ năng). 

2.3. Giải thích các phản ứng nghe chủ động và thụ động (Kiến
thức và kỹ năng). 

2.4. Xác định các vấn đề nghe chủ động khi thực hiện một cuộc
phỏng vấn khách hàng (Kiến thức và kỹ năng). 

2.5. Sử dụng các phương pháp đúng sai nhận dạng đối với kỹ
năng nghe chủ động khi thực hiện một cuộc phỏng vấn khách
hàng (Kiến thức và kỹ năng). 

2.6 Xác định và vượt qua một số khó khăn gặp phải khi áp dụng
kỹ năng nghe chủ động (Kiến thức và kỹ năng). 

3. Nội dung: Cuối bài giảng học viên sẽ được dạy 

3.1. Các kỹ năng nghe chủ động và thụ động là một phần cần thiết
của kỹ năng nghe. 
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3.2. Cách thức sử dụng các kỹ năng nghe chủ động và thụ động
hiệu quả trong suốt cuộc phỏng vấn. 

3.3. Tầm quan trọng của việc lắng nghe một khách hàng trogn suốt
quá trình phỏng vấn khi dùng phương pháp lấy khách hành
làm trọng tâm đối với luật  sư. 

4. Hoạt động: Tổng thời gian: 1 giờ 35 phút

4.1. Học viên cần đọc kịch bản (được giáo viên phát - Vụ việc của
Chị A) trước khi tới lớp: 5 phút.

4.2. Tranh ảnh về kỹ năng lắng nghe chủ động, chiếu tiêu điểm vào
học viên và giải thích bài giảng về lắng nghe chủ động (Kết
quả đạt được - kiến thức và các giá trị) động não: 10 phút.

4.3. Hàng loạt kiểu kỹ thuật phỏng vấn (Kết quả đạt được): (kiến
thức và giá trị) trình chiếu Powerpoint về lắng nghe tích cực:
50 phút. 

• Hoạt động nghiên cứu vụ án (Nội dung/cảm nhận) - 5
phút. Giảng viên có thể sử dụng bài thuyết trình và bộ câu
hỏi – đáp trong suốt phần này của kế hoạch bài giảng và
giải thích cho học viên về nội dung và cảm nhận. Giảng
viên cũng giải thích sự khác biệt giữa kỹ năng lắng nghe
chủ động và thụ động. 

• Bài thuyết trình đóng vai, thảo luận nhóm, bộ câu hỏi -
đáp (Giống với biểu lộ cảm nhận/cảm giác) - 10 phút.
Giảng viên sẽ tóm tắt bài thuyết trình về những điều giống
với biểu lộ cảm nhận. Giảng viên yêu cầu 1 học viên đóng
vai Chị A và chọn 1-3 người khác thực hành kỹ thuật lắng
nghe tích cực khi đối mặt với cảm nhận.

• Bài thuyết trình đóng vai, thảo luận nhóm, bộ câu hỏi -
đáp (không giống cảm nhận) - 10 phút. Giảng viên tóm
tắt bài thuyết trình về những điều không giống với cảm
nhận. Giảng viên yêu cầu 1 học viên đóng vai Chị A và
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chọn 1-3 người khác thực hành kỹ thuật lắng nghe tích
cực khi đối mặt với những điều không giống cảm nhận. 

• Bài tập vẽ (Phản hồi không bằng hành động) - 5 phút 

Người đào tạo sẽ giải thích với học viên cố gắng để chỉ ra
những phản hồi không bằng hành động như thế nào. Học viên sẽ
được yêu cầu về những người thực hiện các phản hồi không bằng
hành động. Những bức vẽ này sẽ đặt ở trên tường của phòng tập
huấn sau khi tập huấn và học viên có thể viết ở bên dưới bức vẽ
các phản ứng không bằng hành động họ nghĩ là bức vẽ thể hiện.

• Đóng vai (cần cảm nhận) - 10 phút.

Người đào tạo sẽ giảng tóm tắt về những cảm giác nào xen kẽ
một cách rõ ràng. Người đào tạo sẽ cho học viên đóng vai Chị A
và chọn từ 1 -3 học viên thực hành kỹ năng nghe chủ động khi
phải đối mặt với các cảm xúc xen kẽ rõ ràng.

• Thảo luận - hỏi đáp - 5 phút.

Người đào tạo sẽ giảng tóm tắt và có phần hỏi - đáp về những
phản hồi không có sự cảm thông (kết quả đạt được: kiến thức, kỹ
năng và giá trị).

Thẩm vấn bài học nghe chủ động: 5 phút hỏi - đáp, minh họa
cho học viên - Người đào tạo sẽ có phần hỏi - đáp về các ký năng
nghe chủ động khác nhau và sau đó yêu cầu một trong số học viên
chứng minh (Kết quả: kiến thức, kỹ năng).

4.5. Phân phát các tờ danh sách kiểm tra về kỹ năng của phỏng
vấn khách hàng: 5 phút (Kết quả: kiến thức, kỹ năng).

4.6. Thẩm vấn việc làm rõ kế hoạch bài giảng kỹ năng phỏng vấn:
15 phút.

4.7. Sau bài học, đưa ra bức vẽ phản ứng không bằng hành động
trên tường của lớp học (hỏi đáp).
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5. Phương pháp giảng dạy:

Tập trung/ Dùng tranh minh họa/Thảo luận nhóm/Đóng
vai/Nghiên cứu tình huống/Hỏi đáp/Thuyết giảng/Tuyết trình.

6. Nguồn:

• Nghiên cứu tình huống.

• Máy chiếu, máy tính, băng ghi âm.

• Bảng trắng, bảng vẽ, bút chì màu, bút viết.

7. Đánh giá: Hỏi - Đáp:

• Lợi ích của việc sử dụng các kỹ năng nghe chủ động trong
phỏng vấn khách hàng.

• Một số khó khăn và thách thức vốn có đối với kỹ năng
nghe chủ động trong một cuộc phỏng vấn khách hàng.

• Một số vấn đề giá trị cần được xem xé trong một cuộc
phỏng vấn khách hàng.

b) Gợi ý các lưu ý khi phỏng vấn, tư vấn khách hàng:

• Giao tiếp điện thoại ban đầu.

• Chuẩn bị cuộc gặp ban đầu.

• Khu vực tiếp đón phỏng vấn.

• Môi trường vật chất trong phòng phỏng vấn.

• Các nhân tố bên ngoài - tránh bị gián đoạn bên ngoài.

• Giai đoạn chào đón và gặp gỡ ban đầu.

• Kỹ năng phá băng trong suốt cuộc phỏng vấn đầu tiên.

• Thiết lập các giới hạn bài giảng và các vấn đề cẩn mật trong suốt cuộc
phỏng vấn đầu tiên.
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• Thiết lập các phương tiện/khả năng tài chính của khách hàng trong
suốt cuộc phỏng vấn ban đầu.

• Mức độ và cách nói được sử dụng trong một cuộc phỏng vấn.

• Nghe thụ động và chủ động trong một cuộc phỏng vấn.

• Thu thập các nhân tố chính trong một cuộc phỏng vấn.

• Đặt câu hỏi phát triển lý thuyết - Theo đuổi những chứng cứ có ích.

• Môi trường.

• Độ dài của một cuộc phỏng vấn.

• Ghi chép.

• Làm rõ mục tiêu và kỳ vọng của khách hàng.

• Kỹ năng đặt câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn.

• Các câu hỏi mở/ Các câu hỏi đóng/ Câu hỏi Có/ không/ Các câu hỏi
chủ đạo.

• Luận ra các dòng thời gian.

• Đối xử với khách hàng không điển hình, khó tính và những trường
hợp khó.

• Kết luận các cuộc phỏng vấn ban đầu và tiếp theo sau của khách hàng.

• Thiết lập các bước tiếp theo.

• Theo sát các vấn đề sau một cuộc phỏng vấn.

• Phỏng vấn các báo cáo hồ sơ và các danh mục cần kiểm tra.

• Những đánh giá của một cuộc phỏng vấn.

Giai đoạn tư vấn:

• Khuyên bảo khách hàng về “các thương lượng”.

• Xác định các khả năng lựa chọn.

• Xác định các hậu quả.

• Việc tiến hành giai đoạn chỉ dẫn.
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• Đưa ra quyết định cuối cùng

• Chuyển đến cho khách hàng

c) Kết luận về phỏng vấn, lắng nghe, ghi chép:

* Lắng nghe và giao tiếp:

• Chào hỏi, mời ngồi và giới thiệu. 

• Giải thích về (1) Văn phòng tư vấn luật (2) Ngân sách.

• Tìm hiểu về câu chuyện của họ với câu hỏi mở.

• Cho phép khách hàng giải thích vấn đề một cách tổng thể theo cách
riêng của họ.

• Lắng nghe một cách cẩn thận để vạch ra những nét chính về nhân cách
và vụ việc từ những ngôn từ tự do của khách hàng.

• Lắng nghe chủ động.

• Lắng nghe thụ động.

• Xác định và hiểu rõ được những vướng mắc của khách hàng.

• Tránh định kiến.

* Ghi chép: Các ghi chép nên bao gồm:

• Thông tin chi tiết về cá nhân khách hàng.

• Các sự kiện quan trọng (ghi chép mọi sự mâu thuẫn);

• Mối quan tâm của khách hàng;

• Mục tiêu của khách hàng;

• Đề xuất kế hoạch hành động.

• Đề xuất sắp xếp thời gian cho bước tiếp theo.



Sổ tay “Kỹ năng tư vấn pháp luật”

54 Trung tâm CDI

PHẦN 8
KỸ NĂNG LẬP VĂN BẢN TƯ VẤN VIẾT 

(VIẾT THƯ TƯ VẤN, CHUYỂN VỤ VIỆC, Ý KIẾN PHÁP LÝ)

1. Mục đích, yêu cầu: 

• Giới thiệu và trang bị cho học viên kiến thức về cấu trúc nội dung và
cấu trúc hình thức của thư tư vấn, ý kiến pháp lý và phương pháp soạn
thảo các văn bản này. 

• Nhận diện được các văn bản thường dùng trong hoạt động tư vấn pháp
luật và chức năng của mỗi văn bản đó.

• Nắm vững được các yêu cầu đối với việc soạn thảo văn bản dùng trong
hoạt động tư vấn pháp luật.

• Hiểu được sự khác biệt giữa thư tư vấn và ý kiến pháp lý.

• Nắm vững được cấu trúc hình thức và cấu trúc nội dung của thư 
tư vấn.

• Hiểu rõ và có khả năng thực hiện các bước soạn thảo thư tư vấn.

• Có phương pháp xử lý các vấn đề thực tiễn pháp sinh trong quá trình
soạn thảo thư tư vấn. 

2. Hướng dẫn thực hiện bài học:

2.1. Hướng dẫn thực hiện bài giảng lý thuyết:

• Nêu các câu hỏi, dẫn dắt vấn đề giúp học viên nhận diện các văn bản
thường dùng và có thể phải soạn thảo trong quá trình tư vấn pháp luật
và chức năng của những văn bản này.

• Nêu và phân tích các yêu cầu luật sư cần phải đáp ứng khi soạn thảo
văn bản dùng trong hoạt động tư vấn pháp luật. Cần kết hợp việc khai
thác ý kiến của học viên để kiểm tra xem nhận thức của học viên đối
với vấn đề này như thể nào, sau đó đưa ra ý kiến kết luận.

• Giới thiệu về các cấu trúc hình thức của thư tư vấn chuyên nghiệp. Sự
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khác biệt giữa các hình thức này và những lưu ý khi áp dụng từng cấu
trúc hình thức.

• Giới thiệu về cấu trúc nội dung của thư tư vấn. Trao đổi với học viên
nhằm giúp học viên nắm rõ mục đích, ý nghĩa của các phần cấu thành
nội dung của thư tư vấn. 

• Nêu quy trình (các bước) soạn thư tư vấn và phương pháp tự kiểm thư
tư vấn. 

• Giúp học viên nhận diện và có phương pháp xử lý các vấn đề thường
phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản tư vấn. 

2.2. Hướng dẫn thực hiện phần tình huống:

Giảng viên phát trước tình huống bài soạn thảo thư tư vấn cho học
viên (nêu rõ các yêu cầu). Đầu giờ học giảng viên thu toàn bộ bài tập của
học viên. Sau đó, phân lớp thành một số nhóm nhỏ. Nhóm với số lượng từ
3-5 người sẽ phù hợp để triển khai thảo luận tình huống này.

Giảng viên phát cho mỗi nhóm một thư tư vấn bất kỳ (thư tư vấn do
học viên tự soạn) và đưa ra yêu cầu đối với việc nhận xét thư tư vấn. Các
yêu cầu đó có thể dưới các dạng sau:

• Nhận xét về cấu trúc hình thức và cấu trúc nội dung của thư tư vấn;

• Nhận xét xem nội dung tư vấn có đáp ứng được các yêu cầu của việc
soạn thảo văn bản tư vấn hay không;

• Nhận xét những lỗi cơ bản và ý kiến góp ý cho học viên soạn thảo văn
bản đó.

• Yêu cầu đại diện của một số nhóm trình bày ý kiến nhận xét của mình. 

• Sau khi nghe nhận xét của các nhóm giảng viên tiến hành đưa ra nhận
xét chung về thư tư vấn do các học viên soạn thảo.

• Giảng viên đọc một thư tư vấn do giảng viên chuẩn bị để học viên
tham khảo. 
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3.  Chuyển vụ việc.

TVV có thể giúp người khác giải quyết các vấn đề của họ bằng việc
chuyển vụ việc đến cho luật sư hoặc tổ chức. Nhiều khi, vấn đề không dễ
giải quyết, và một người không thể giải quyết công việc đó một mình hoặc
thậm chí có sự trợ giúp. Khi khách hàng có vấn đề mà bạn không thể giúp
giải quyết, bạn nên tìm một luật sư hoặc một tổ chức được đào tạo để giúp
giải quyết loại vấn đề đó. Với sự chấp thuận của khách hàng, bạn sẽ chuyển
khách hàng và hồ sơ của khách hàng đến luật sư hoặc tổ chức đó. Tiến
trình này được gọi là “chuyển vụ việc”.

Khi một TVV chuyển một khách hàng đến luật sư hoặc tổ chức mà sẽ
giúp giải quyết các vướng mắc pháp luật, được gọi là chuyển vụ việc luật
pháp. Khi khách hàng có những vấn đề mà không phải là vướng mắc pháp
luật, bạn co thể chuyển vụ việc của họ đến các tổ chức cộng đồng, tổ chức
tôn giáo, hoặc cơ quan chăm sóc sức khỏe…

3.1. Tiến trình thực hiện chuyển vụ việc:

Khi chuyển vụ việc một khách hàng, học viên thực hành phải:

1. Gửi một lá thư giới thiệu tới tổ chức hoặc luật sư và giải thích tại
sao bạn lại chuyển vụ việc khách hàng đến cho họ, và những gì
bạn đã làm đối với vụ việc này.

2. Yêu cầu tổ chức hoặc luật sư thông báo lại cho bạn về tiến trình
vụ việc đó.

3. Yêu cầu khách hàng trở lại với bạn nếu tổ chức hoặc luật sư không
giúp được.

Khi chuyển vụ việc khách hàng tới tổ chức hoặc luật sư, luôn luôn gửi
kèm theo thư giới thiệu. 

Một lá thư giới thiệu là một loại thư chính thức. Một lá thư mẫu có tất
cả các phần cơ bản giống nhau như một lá thư chính thức có. 

Thư giới thiệu sẽ giải thích tại sao bạn chuyển vụ việc khách hàng tới
cho họ và các công việc mà bạn đã thực hiện trong vụ việc này. Điều này
quan trọng vì khách hàng không được chuyển từ một tổ chức này đến một
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tổ chức khác mà không được giúp đỡ. Bạn có thể tránh điều này bằng việc
viết một lá thư giới thiệu yêu cầu tổ chức hoặc luật sư thông báo lại cho
bạn và nói với bạn tiến trình vụ việc như thế nào. Bạn phải giữ bản sao
của lá thư này trong hồ sơ khách hàng của bạn. Bạn cũng nên yêu cầu
khách hàng của bạn trở lại với bạn nếu tổ chức hoặc luật sư đó từ chối giúp
đỡ hoặc không thể giúp đỡ.

Khi đưa ra lời khuyên, giúp đỡ hoặc chuyển vụ việc và khách hàng
thực hiện những gì bạn yêu cầu họ làm. Điều này luôn luôn hữu ích đối
với việc tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra khi khách hàng quay trở lại văn
phòng của bạn sau đó. Việc hỏi khách hàng chuyện gì đã xảy ra sẽ cho
khách hàng thấy rằng bạn quan tâm đến họ và các vấn đề của họ. Hỏi khách
hàng chuyện gì đã xảy ra cũng cho phép bạn cập nhật vào hồ sơ của bạn
về khách hàng. Nếu bạn chuyển khách hàng tới một tổ chức mà không
giúp được gì cho khách hàng của bạn, sau này bạn sẽ không gửi khách
hàng khác với những vấn đề tương tự đến tổ chức đó nữa

Nếu khác hàng lựa chọn không làm theo sự tư vấn, sự giúp đỡ hoặc
chuyển vụ việc của bạn, bạn nên vấn tiếp tục liên lạc với khách hàng để
biết xem chuyện gì đã xảy ra với vấn đề của khách hàng. Bằng việc làm
này, bạn sẽ chỉ cho khách hàng thấy bạn quan tâm đến họ và vấn đề của họ
mặc dù họ không làm theo sự hướng dẫn của bạn. Ngoài ra, nếu khách
hàng giải quyết thành công vấn đề của họ theo một cách khác hẳn, bạn có
thể học hỏi được từ điều này và sẽ thêm một cách giải quyết thành công
vào danh sách các phương pháp mà bạn đang sử dụng để giải quyết vấn
đề. Không có ai hoàn hảo, và không có TVV nào có thể hiểu biết mọi điều.
Đây là cách để cho TVV cần duy trì việc học hỏi. Cuối cùng, nếu bằng
mọi cách khác mà khách hàng vẫn không giải quyết được vấn đề của họ,
họ có thể muốn thử làm theo sự tư vấn của bạn. Khách hàng có thể bối
rối/e ngại khi liên lạc với bạn vì có thể họ ngại vì đã không làm theo sự tư
vấn của bạn. Nếu bạn liên lạc với họ trước, bạn sẽ giúp khách hàng quay
lại với văn phòng của bạn mà không phải có cảm giác e ngại. Điều này
cũng cho thấy rằng với những người còn lại trong cộng đồng, bạn sẽ dễ
dàng nói chuyện với họ và ngay lập tức bạn không phải giữ bất kỳ tâm
trạng/cảm xúc khó chịu nào đối với người đã không muốn làm theo lời tư
vấn của bạn.
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3.2. Viết thư trang trọng/chính thức:

Là một TVV, bạn sẽ thường xuyên cần viết những lá thư trang trọng.
Những lá thư trang trọng khác hẳn những lá thư mà bạn viết cho gia đình
hoặc bạn bè. 

Những lá thư trang trọng phải chuyên nghiệp và có 4 phần: Tiêu đề,
giới thiệu, phần chính yếu và kết thúc. 

Khi viết một lá thư trang trọng, bản phải viết đầy đủ 4 phần này theo
đúng khổ giấy. 

Khi bạn viết một lá thư trang trọng, điều quan trọng là luôn bắt đầu lá
thư với tiêu đề. Tiêu đề được viết ở phần cao nhất của lá thư. 

Tiêu đề bao gồm: 

○ Địa chỉ của bạn (hoặc địa chỉ mà người nhận được thư có thể viết
trả lời đến). 

○ Địa chỉ của người sẽ nhận thư.

○ Ngày tháng.

○ Lời chào (Ví dụ: “kính thưa bà”).

Sau tiêu đề, bạn sẽ viết lời giới thiệu. Lời giới thiệu nói lên bạn viết
thư này là thay mặt cho khách hàng của bạn. Viết thư thay mặt khách
hàng có nghĩa rằng bạn viết thư cho khách hàng. Bạn phải miêu tả về
khách hàng của bạn, và bao gồm mọi thông tin mà có thể giúp nhận rõ
khách hàng của bạn. Ví dụ, bao gồm công việc của khách hàng của bạn,
số chứng minh thư nhân dân nếu đây là một phần của vụ việc của khách
hàng của bạn.

Phần chính của lá thư ngay sau phần giới thiệu. Tất cả cá thông tin
quan trọng mà bạn muốn nói nằm ở phần chính của lá thư. Bạn nên miêu
tả rõ ràng vấn đề của khách hàng của bạn và quy định của pháp luật về đối
với vấn đề đó. Bạn cũng nên nói chính xác những gì bạn muốn ở người
nhận thư. Nói với họ những gì họ phải làm đối với với vấn đề đó.

Phần kết là phần cuối cùng của lá thư. Phần kết chỉ là một lời chào
khác, theo sau là tên bạn. Một ví dụ về phần kết của lá thư là “trân trọng”
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theo sau là chữ ký của bạn. Chữ ký của bạn theo sau tên và vị trí công việc
của bạn được viết chữ in.

Viết một lá thư trang trọng đúng đắn rất quan trọng. Nếu lá thư của
bạn lộn xộn và không có trật tự, người nhận thư sẽ nghĩ bạn cũng là người
vô tổ chức, Bạn sẽ không giống như người chuyên nghiệp, và người nhận
thư có thể sẽ không coi lá thư của bạn là nghiêm túc. Họ thậm chí có thể
vứt lá thư của bạn đi. Bạn phải chắc chắn đã bao gồm tất cả các thông tin
cần thiết về vụ việc của khách hàng để cho vấn đề của khách hàng của bạn
trở nên dễ nắm bắt. Bạn sẽ không giúp được khách hàng của mình nếu
người nhận thư không hiểu được vấn đề hoặc không hiểu họ cần làm gì để
giải quyết vấn đề đó.

3. Tài liệu tham khảo:

• Yêu cầu học viên sưu tầm các tình huống tư vấn, các mẫu văn bản tư
vấn để thực hành kiến thức đã được học. 

• Nhận diện các lỗi thường gặp trong quá trình soạn thảo thư tư vấn và
phương pháp hạn chế các lỗi đó.




