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Thủ khoa ngành Luật Kinh tế Đại học Duy Tân: 25,5/30 

điểm 

 

Gạt định kiến trường “công - tư”, cô học trò đất Cố đô Huế - Trần Thị Kim Ngân quyết định lựa chọn Đại 

học Duy Tân làm nơi khởi đầu ước mơ trở thành Nữ Luật sư của mình. Với điểm số khá cao 25,5/30 điểm 

trong Kỳ thi THPT quốc gia 2017, Kim Ngân đã trở thành Thủ khoa ngành Luật Kinh tế của Đại học Duy 

Tân và nhận Học bổng 100% Học phí năm đầu tiên tại trường. 

 

Thuyết phục bố mẹ bằng đam mê cháy bỏng 

 

Học khá tốt các môn Xã hội đồng thời từng đoạt giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi Học sinh Giỏi tỉnh năm 

lớp 9, giải Ba trong Cuộc thi viết về Môi trường do huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nên mọi 

người đều vô cùng ngạc nhiên khi Kim Ngân đăng ký xét tuyển đại học bằng tổ hợp các môn Tự nhiên 

gồm Toán - Lý - Hóa. 

 

  

Thủ khoa ngành Luật Kinh tế của Đại học Duy Tân đến từ xứ Huế 

 

Bên cạnh đó, ngay đến việc chọn học ngành Luật, Kim Ngân dường như cũng làm bố mẹ… không vui. 

Sau đó nhiều lần bố mẹ đã khuyên Kim Ngân chọn học một ngành khác vì tốt nghiệp ngành Luật không 

chỉ khó xin việc mà bố mẹ nghe đâu đó nói rằng làm Luật sư rất… nguy hiểm. “Ban đầu, em rất buồn vì 

bố mẹ không ủng hộ quyết định chọn ngành nghề của mình. Tuy nhiên, khi giải thích một cách thấu đáo 

về ngành học, chương trình đào tạo và về công việc sau khi tốt nghiệp đã giúp bố mẹ đã hiểu ra phần nào. 
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Nhưng đúng là, hình ảnh những vị Luật sư uy nghiêm, thông minh sắc sảo tranh tụng tại các phiên tòa đã 

khiến em rất khâm phục. Chính sự công minh trong đấu tranh bảo vệ công lý của những người làm nghề 

đã thôi thúc và nung nấu trong em với ước mơ nghề nghiệp sẽ trở thành Luật sư.”, Kim Ngân chia sẻ. 

 

Cô bé người nhỏ nhắn xứ Huế đã tìm hiểu ngành Luật từ khi học… cấp 2. “Cứ có thời gian rảnh là em lại 

lên mạng tìm kiếm thông tin cũng như các cơ sở đào tạo ngành này để tìm hiểu. Mới đây nhất, em có đọc 

một bài viết về lớp học mô phỏng ‘Phiên tòa Giả định’ của các anh chị theo học Luật Kinh tế tại Đại 

học Duy Tân. Em thấy đây là phương pháp học rất mới, giúp sinh viên tìm hiểu và xử lý tính huống ngay 

từ khi còn học trên giảng đường. Đó thực sự là một trải nghiệm hiệu quả để các Luật sư tự tin bước vào 

các phiên tòa thật.”, Kim Ngân khẳng định. 

 

Ngay khi tới trường xét tuyển hồ sơ, bố mẹ Kim Ngân đã thêm phần yên tâm sau khi lắng nghe các tư vấn 

của giảng viên về cơ hội việc làm khi học Luật Kinh tế. Không chỉ làm “thầy cãi”, sinh viên tốt nghiệp 

Luật Kinh tế có thể làm ở rất nhiều vị trí trong các cơ quan nhà nước hay hay doanh nghiệp tư nhân với 

mức lương hấp dẫn cùng nhiều đãi ngộ đặc biệt. Cả nhà càng vui hơn khi Kim Ngân trở thành Thủ khoa 

ngành Luật Kinh tế của trường và được nhận Học bổng 100% học phí năm đầu tiên.  

 

Thành công bắt đầu từ khổ luyện 

 

Là chị cả trong một gia đình không mấy khá giả khi mẹ làm thợ may, bố làm lái xe ở vùng ngoại thành 

Cố đô Huế, Kim Ngân luôn ý thức được những khó khăn của gia đình nên luôn cố gắng học tập. Suốt 12 

năm học, Ngân luôn là học sinh giỏi, được thầy cô bạn bè quý mến. Trở thành sinh viên đại học và bắt 

đầu những ngày tháng sống xa gia đình, cô Thủ khoa Luật Kinh tế của Đại học Duy Tân đang ấp ủ rất 

nhiều dự định cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chăm chỉ là điều Kim Ngân đặt lên hàng đầu bởi em luôn 

tâm niệm “Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện”. Tiếp tục giành Học bổng 

trong những năm học tiếp theo là mục tiêu hàng đầu nên Kim Ngân phải nỗ lực từ bây giờ.  

 

Ý thức được việc dù học Luật hay bất kỳ ngành nghề nào cũng rất cần ngoại ngữ để tiếp cận tri thức thế 

giới và mở rộng các mối quan hệ khi làm nghề nên ngay khi bước chân vào học đại học, Kim Ngân đã 

miệt mài với việc ôn luyện tiếng Anh trên mạng. Chăm chỉ và có chí tiến thủ nên chắc chắn việc tự học 

tiếng Anh sẽ không thể gây khó khăn cho cô bé “nhỏ mà có võ” này được. 

 

“Em tự hiểu rằng, để thành Luật sư giỏi em sẽ phải cố gắng học tập, tìm hiểu và nỗ lực hơn nữa. Với 

chương trình đào tạo chất lượng và bài bản của nhà trường cùng sự ủng hộ của gia đình, em tin rằng 

mình sẽ thành công.”, Kim Ngân thể hiện quyết tâm khi nói về ước mơ trở thành Luật sư đang mỗi ngày 

thêm cháy bỏng. 

 

(Truyền Thông) 
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