
TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC  

Giáo dục là hoạt động có mục đích, có chương trình, tác động vào con người thông qua một hệ 

thống các biện pháp nhằm truyền thụ tri thức và kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và lối sống. Điều 39 

Hiến pháp năm 2013 "Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập", pháp luật quy định học tập vừa là 

quyền, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. Xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu của xã hội đối với 

giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng về nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển giáo dục 

cho mọi người, xây dựng xã hội học tập, đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đa trình độ, lao động 

chất lượng cao, đã hình thành các nhóm quan hệ xã hội, giữa các nội dung về tổ chức và hoạt động 

giáo dục đại học gồm: thành lập trường đại học, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học; tài chính, 

tài sản; tổ chức nhân sự; hợp tác quốc tế… 

Trên cơ sở đó, việc thực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học được hiểu là quá 

trình hoạt động có mục đích làm cho các quy phạm pháp luật về giáo dục được phát sinh trong quá 

trình tổ chức và hoạt động giáo dục đại học, bao gồm các quy định về tổ chức cơ sở giáo dục đại học; 

nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí của giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân; các hoạt động về 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế về giáo dục đại học; đội ngũ giảng viên, 

cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy. Thực hiện pháp luật về giáo dục 

có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là cách thức tốt nhất để đưa pháp luật về giáo dục vào cuộc 

sống, tích cực thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Có thực hiện tốt những 

quy định của pháp luật về giáo dục sẽ góp phần hạn chế những vi phạm pháp luật, tăng cường pháp 

chế XHCN trong lĩnh vực giáo dục; góp phần phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng thói quen, ý 

thức pháp luật sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

   Muốn hoàn thiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay thì 

trước hết phải hoàn thiện hình thức pháp luật về giáo dục đại học. Ngoài những vấn đề quy định 

trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học thì vấn đề khác sẽ được điều chỉnh bằng hệ thống văn bản 

dưới Luật như các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư... nhằm hướng dẫn, quy định cụ thể 

các quy định của Luật Giáo dục đại học. Đồng thời, phải đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật  trong các trường đại học. Đặt biệt, đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, là một lĩnh vực đang có 

tốc độ phát triển nhanh chóng và quá trình hội nhập mạnh mẽ thì việc hiểu biết và tuân thủ pháp luật 

là điều vô cùng quan trọng như là các quy định về sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin hay an ninh 

mạng,… Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc áp dụng và thực thi pháp luật, Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM luôn chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến 

toàn thể CC-VC-NLĐ và sinh viên của Trường thông qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp 

luật, tổ chức các buổi chia sẽ, tập huấn về việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, cùng với 

đó thì việc phổ biến các quy định chuyên ngành có liên quan mật thiết với công việc và chương trình 

học, nó vừa nâng cao hiểu biết của sinh viên, học viên vừa là hành trang kiến thức song hành cùng 

những kiến thức chuyên môn đã được tiếp thu trên giảng đường đại học.  

 Hãy học tập và rèn luyện việc chấp hành pháp luật từ trên ghế nhà Trường để đảm bảo việc 

tuân thủ các chuẩn mực của xã hội và sự điều chỉnh của pháp luật, đồng thời là một công dân toàn 

diện cả về tri thức và đạo đức./. 
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