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Abstract: Law plays an important role in social life and is a foundation for performance of
democracy, equality and civilization. Vietnam embarked in economic development from a low
starting point and backward production methods. Therefore, we face great difficulties and
challenges that require changes in guidlines and policies in line with socio-economic situation of
the country. In the context of international integration, young generation have the key role to play
in socio-economic development. Education and training for young generation must focus on not
only professional knowledge, but also the soft skills and legal awareness. In this article, author
mentions importance of legal awareness and necessity of raising the legal awareness for young
generation in the context of international integration.
Keywords: Necessity, raise, legal awareness, the young generation.
1. Mở đầu
Pháp luật có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội,
không có pháp luật thì không có dân chủ, bình đẳng và
văn minh; sẽ không có dân chủ thực sự nếu Nhà nước
thiếu pháp luật hoặc sử dụng pháp luật không hiệu quả.
Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
(XHCN) thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân,
ngoài việc thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp phát
triển KT-XH, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân
thì một yêu cầu hết sức cấp thiết là phải nâng cao ý thức
pháp luật (YTPL) cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương
lai của đất nước.
Bài viết này đề cập, làm rõ tính cấp thiết của việc
nâng cao ý thức pháp luật cho thế hệ thanh niên.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số nét về ý thức pháp luật
2.1.1. Khái niệm “ý thức pháp luật”
Xuất phát từ những mục đích nghiên cứu của các chủ
thể, YTPL được xem xét dưới những góc độ khác nhau.
Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu: “YTPL là một hình thái
ý thức xã hội. Nó là toàn bộ các quan điểm, quan niệm
của con người và thái độ của họ đối với pháp luật xuất
phát từ các quan hệ kinh tế, đặc biệt là quan hệ sản xuất
trong một giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử. Mặt
khác nó còn chịu sự tác động của các hình thái ý thức
xã hội khác, trước hết là ý thức chính trị, ý thức đạo đức,
ý thức thẩm mĩ, cả ý thức tôn giáo và kế thừa YTPL
truyền thống trong lịch sử” [1; tr 10]. Vì vậy, khi nghiên
cứu YTPL không nên nhìn nhận phiến diện, “một chiều”
mà phải đặt nó trong mối quan hệ phức tạp của đời sống
xã hội.

2.1.2. Kết cấu của ý thức pháp luật
Kết cấu của YTPL là những nhân tố cấu thành, cách
thức tổ chức bên trong của YTPL; nó vừa thống nhất với
nhau vừa tác động ảnh hưởng lẫn nhau và có mối quan
hệ qua lại với các hiện tượng khác trong đời sống xã hội.
Với các phương diện, tiêu chí tiếp cận và chủ thể nghiên
cứu khác nhau, kết cấu của YTPL cũng có nhiều quan
niệm khác nhau, chẳng hạn: - Căn cứ vào đặc điểm, tính
chất, phương thức phản ánh, người ta phân thành tư
tưởng pháp luật và tâm lí pháp luật; - Căn cứ vào mức độ
khả năng phản ánh, nhận thức của các chủ thể về đời sống
pháp luật xã hội, người ta chia thành YTPL lí luận và
YTPL thông thường; - Căn cứ vào chủ thể của YTPL
người ta quan niệm có YTPL xã hội, YTPL bộ phận,
nhóm, YTPL cá nhân.
Tuỳ từng góc độ nghiên cứu khác nhau, có thể xem
xét kết cấu YTPL gồm những thành tố cơ bản nhất định.
Bởi vậy, căn cứ vào tính chất, nội dung của YTPL, chúng
tôi dùng cách tiếp cận của triết học duy vật lịch sử, phân
chia kết cấu YTPL thành 2 bộ phận cơ bản, cụ thể:
- Hệ tư tưởng pháp luật là nói đến bản chất của pháp
luật, nó thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội
có phân chia giai cấp. Hệ tư tưởng pháp luật là hệ thống
quan điểm, tư tưởng của con người, phản ánh sâu sắc đời
sống pháp luật theo ý chí của một giai cấp nhất định, được
thể hiện thông qua hệ thống các phạm trù, khái niệm,
nguyên tắc... Hệ tư tưởng pháp luật là hệ thống các vấn đề
được khái quát ở tầm lí luận, bao gồm tổng thể các tư
tưởng, quan điểm, học thuyết pháp luật; đề cập đến vai
trò, bản chất giai cấp, các thuộc tính của pháp luật cũng
như mối quan hệ giữa pháp luật với con người, tự do, công
bằng, quyền con người, mối quan hệ giữa quyền và nghĩa
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vụ pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà
nước, về nhận thức pháp luật và thực hiện pháp luật.
Hệ tư tưởng pháp luật ở Việt Nam mang đặc trưng
bản chất pháp luật XHCN, thể hiện ý chí và nguyện vọng
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân
do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vì vậy, để hệ tư
tưởng pháp luật XHCN tiếp tục hoàn thiện, phát triển và
ngày càng giữ vai trò chi phối đời sống pháp luật toàn xã
hội Việt Nam cần phải quán triệt sâu sắc quan điểm của
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng
Cộng sản Việt Nam về pháp luật. Ngoài ra, Nhà nước
phải thể chế hoá đường lối chính trị của Đảng thành pháp
luật, không ngừng mở rộng dân chủ, đảm bảo quyền làm
chủ cho nhân dân lao động, tăng cường giám sát các cơ
quan Nhà nước thi hành pháp luật.
- Tâm lí pháp luật là sự phản ánh tâm trạng, cảm xúc,
thái độ, tình cảm của con người đối với pháp luật và các
hiện tượng pháp lí. Tâm lí pháp luật được hình thành tự
phát, dưới dạng tình cảm, tâm trạng, thái độ, niềm tin,
cảm xúc của con người đối với pháp luật. Sự tồn tại của
tâm lí pháp luật thường gắn với trạng thái tâm lí của con
người, phản ánh trực tiếp những “cung bậc” tình cảm của
con người đối với các hiện tượng pháp lí cụ thể. Tâm lí
pháp luật là một bộ phận cấu thành của YTPL, so với hệ
tư tưởng pháp luật thì nó phong phú hơn, có tính bền
vững và ít biến đổi hơn; gắn bó chặt chẽ với thói quen,
truyền thống, tập quán của con người, cộng đồng xã hội.
Tâm lí pháp luật thể hiện thái độ, hành vi đối với pháp
luật hiện hành và việc chấp hành các quy định của pháp
luật, đó là thái độ đồng tình hay phản đối, thờ ơ hay tin
tưởng, xem thường hay tôn trọng pháp luật... Thông qua
thái độ mà con người thể hiện tình cảm, niềm tin và thực
hiện hành vi ứng xử của mình trước pháp luật.
Giữa tâm lí pháp luật và hệ tư tưởng pháp luật có mối
quan hệ qua lại, khăng khít với nhau. Tâm lí pháp luật ra
đời và phản ánh thái độ của con người trước pháp luật
một cách tự phát, chưa hoàn chỉnh và chịu sự chi phối
của hệ tư tưởng pháp luật. Ngược lại, sự phát triển của hệ
tư tưởng pháp luật cũng chịu ảnh hưởng của tâm lí pháp
luật. Đây là hai trình độ phản ánh đời sống pháp luật
nhưng có mối quan hệ tác động lẫn nhau trong sự hình
thành YTPL; sự đan xen và mức độ tác động qua lại giữa
chúng còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã
hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Do vậy, để nâng cao YTPL
cho thanh niên, bên cạnh việc đổi mới, hoàn thiện hệ
thống quy phạm pháp luật thì việc kiểm tra, giám sát thực
hiện pháp luật cần được tăng cường thường xuyên, nâng
cao hiệu lực của các cơ quan quyền lực Nhà nước. Tuy
nhiên, trước hết cần phải tăng cường công tác tuyên
truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho mọi tầng lớp
nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, lực lượng thanh niên.

2.2. Thực chất của việc nâng cao ý thức pháp luật cho
thanh niên hiện nay
Thanh niên có đặc trưng tuy trưởng thành sớm về tâm
sinh lí, song còn hạn chế về khả năng và kinh nghiệm
sống để tham gia vào các thiết chế xã hội góp phần xây
dựng và phát triển đất nước. Sự tự ý thức trong thanh niên
đôi khi còn thiếu ổn định về lí tưởng và niềm tin. Vì vậy,
nâng cao YTPL cho thanh niên là việc làm cần thiết đối
với sự phát triển xã hội và thường tập trung vào một số
nội dung chủ yếu sau:
2.2.1. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho
thanh niên
Các chủ thể quản lí cần từng bước nâng cao nhận
thức về pháp luật, mở rộng hiểu biết của thanh niên trên
tất cả các lĩnh vực. Trong việc nâng cao YTPL, mục đích
được đặt ra là không ngừng nâng cao nhận thức pháp lí
cho thanh niên về pháp luật để họ có kiến thức vững
vàng, nắm bắt được những tri thức về Nhà nước, về pháp
luật và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Trong điều kiện
ở nước ta hiện nay, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan
tâm đến việc nâng cao dân trí nhất là về mặt nhận thức,
hiểu biết pháp luật. Vì thế việc xác định đúng đắn mục
đích nâng cao YTPL có ý nghĩa thực tiễn đặc biệt quan
trọng. Chỉ có thể giáo dục YTPL, nâng cao nhận thức
pháp lí làm cho mọi người hiểu đầy đủ và đúng đắn về
giá trị xã hội, vai trò điều chỉnh của pháp luật, từ đó hình
thành tâm lí, tình cảm và thái độ tôn trọng pháp luật, tin
tưởng vào pháp luật và điều chỉnh hành vi xử sự của
mình theo pháp luật. Nâng cao YTPL góp phần hình
thành, làm sâu sắc, từng bước mở rộng tri thức pháp luật
của thanh niên. Tri thức pháp luật giúp thanh niên kiểm
tra, đánh giá, đối chiếu hành vi với các chuẩn mực pháp
luật. Đây cũng là yêu cầu của việc hoàn thiện cơ chế
quản lí xã hội bằng pháp luật, xây dựng một xã hội dân
chủ, công bằng, văn minh, kỉ cương và trật tự. Khi mọi
thành viên trong xã hội đều có ý thức “Sống và làm việc
theo Hiến pháp và pháp luật”, đó là mục đích cao nhất,
là hệ quả của quá trình giáo dục, nâng cao YTPL. Việc
nâng cao YTPL cho thanh niên chính là quá trình nâng
tầm nhận thức, hiểu biết của thanh niên về pháp luật,
giúp thanh niên nhận thức được tầm quan trọng của pháp
luật, tăng nhu cầu tìm hiểu, hiểu biết về pháp luật, nâng
cao dân trí pháp lí cho đội ngũ thanh niên, góp phần thực
hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”.
2.2.2. Củng cố niềm tin của thanh niên vào tính khách
quan, công bằng, nghiêm minh của pháp luật
Việc nâng cao trình độ nhận thức, kiến thức pháp luật
là mục đích đầu tiên, vô cùng quan trọng nhưng bản thân
nó chưa phải là sự quyết định hành vi xử sự hợp pháp.
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Có kiến thức pháp luật, nhưng trong mỗi con người cần
phải có tình cảm pháp lí, nghĩa là có thái độ tôn trọng
pháp luật và tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật;
từ đó mới tạo ra khả năng điều chỉnh hành vi hợp pháp
của mình. Thiếu tình cảm và niềm tin vào pháp luật thì
mọi hành động dễ bị chệch hướng khỏi chuẩn mực pháp
lí vì những mục đích, động cơ cá nhân. Khi con người có
sự hiểu biết pháp luật, có tình cảm và lòng tin vào pháp
luật thì họ sẽ hành động theo những quy định của pháp
luật. Lòng tin vào tính công bằng của pháp luật sẽ hướng
dẫn hành vi hợp pháp, tuân thủ pháp luật ở mọi lúc, mọi
nơi; phê phán, lên án những biểu hiện coi thường pháp
luật, các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời ủng hộ và
tích cực tham gia bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.
Nâng cao YTPL cần phải tác động tới nhận thức pháp
luật của thanh niên bằng nhiều cách thức khác nhau, cảm
biến YTPL của thanh niên một cách đúng đắn; từ đó tác
động tích cực tới hoạt động thực tiễn của thanh niên nhằm
thiết lập một trật tự có lợi cho các quan hệ xã hội, mang
lại cuộc sống hạnh phúc, yên bình cho mọi người dân.
Đối với con người nói chung và thế hệ thanh niên nói
riêng đều có những phản ứng khác nhau trước hệ thống
pháp luật. Trong đó tâm trạng, tình cảm, niềm tin là yếu
tố quan trọng của tâm lí pháp luật, cũng là yếu tố chúng
ta cần chú ý trong quá trình nâng cao YTPL cho thanh
niên. Hiện nay, do tác động của cơ chế thị trường, do quá
trình hội nhập quốc tế, những luồng tư tưởng bên ngoài
du nhập vào nước ta đã làm cho một bộ phận không nhỏ
thanh niên có thái độ thờ ơ với cuộc sống, không quan
tâm đến những diễn biến trong xã hội, kể cả những sự
thay đổi của pháp luật, hay những hành vi vi phạm pháp
luật diễn ra trong xã hội. Nâng cao YTPL giúp thanh niên
biết tôn trọng pháp luật, cương quyết, không khoan dung
đối với những hành vi vi phạm pháp luật.
2.2.3. Xây dựng thái độ tôn trọng, tuân thủ pháp luật cho
thanh niên hiện nay
Hành vi làm theo pháp luật của con người là kết quả
của một quá trình nhận thức pháp luật. Trong quá trình
nhận thức có nhiều yếu tố tác động (chủ quan và khách
quan) để hình thành nên hành vi và thói quen xử sự theo
pháp luật, nhưng hoạt động nâng cao YTPL sẽ là yếu tố
cơ bản bởi lẽ thông qua giáo dục để nâng cao YTPL sẽ
cung cấp tri thức pháp luật, lòng tin sâu sắc tự nguyện
thực hiện những quy định của pháp luật. Hoạt động này
sẽ cung cấp những tri thức pháp luật, giáo dục lòng tin
sâu sắc, dẫn đến việc tuân theo pháp luật một cách tự
nguyện. Đó là yếu tố quan trọng để hình thành động cơ
và hành vi hợp pháp. Để đạt được mục đích này, trong
quá trình giáo dục YTPL phải lựa chọn nhiều hình thức,
phương pháp và tiến hành thường xuyên, liên tục để mọi

công dân hiểu được sự cần thiết, tính hợp lí của pháp luật
là vì lợi ích chung của xã hội.
Thông qua quá trình nâng cao YTPL cho thanh niên,
giúp thanh niên hiểu được pháp luật là yếu tố quan trọng,
cần thiết để duy trì sự công bằng, bình đẳng trong xã hội.
Pháp luật là có ích cho người dân nói chung và cho thanh
niên nói riêng nên mọi người cần có thái độ tuân thủ pháp
luật, thanh niên cần có những hành vi thể hiện sự tuân
thủ pháp luật. Ví dụ, tuân thủ Luật Giao thông, Luật Hôn
nhân và Gia đình, tránh xa các tệ nạn xã hội...; lên án
những hành vi cố ý vi phạm pháp luật. Trong tình hình
nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, thanh niên
cần phải ý thức hơn nữa về sứ mệnh của mình, là thế hệ
tương lai, nên thái độ tôn trọng và tuân thủ pháp luật
chính là điều kiện “cần”, là hành trang của thanh niên
trên con đường xây dựng xã hội mới.
2.3. Tính tất yếu của việc nâng cao ý thức pháp luật cho
thanh niên hiện nay
2.3.1. Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước
Để thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất
nước do Đảng ta lãnh đạo, nhằm xây dựng xã hội Việt
Nam ngày càng trở nên giàu đẹp thì chúng ta cần có
nguồn lực con người vững mạnh, đó phải là những con
người mới, những con người phát triển toàn diện về mọi
mặt. Trong đó, ý thức chấp hành pháp luật là một nhiệm
vụ mà mỗi thanh niên cần phải được giáo dục, rèn luyện;
bởi chính ý thức chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh sẽ
góp phần hình thành tính tự giác, tích cực ở thanh niên.
Với chiến lược phát triển con người toàn diện phục vụ sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thế hệ trẻ Việt Nam
là đối tượng cần phải chú ý đầu tiên. Nghị quyết Hội nghị
lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá X), Đảng
ta xác định: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một
trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai,
vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh
vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hi sinh, gian
khổ, sức khoẻ và sáng tạo” [2; tr 35].
Thanh niên là lực lượng đặc thù của xã hội. Với họ,
sức sống của tuổi trẻ, tri thức khoa học, bản lĩnh chính
trị, phẩm chất đạo đức và YTPL luôn gắn bó chặt chẽ với
nhau. Mặt khác, thanh niên còn là lực lượng dự bị cho
đội ngũ trí thức của đất nước. Đảng ta khẳng định:
“Trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã
hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và
truyền bá tri thức (...) Bằng hoạt động sáng tạo, trí thức
nước ta đã có đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” [2; tr 81-82].
Thực tiễn cho thấy, muốn có đội ngũ trí thức thì
không thể không qua đào tạo cơ bản. Bước đầu tiên để
xây dựng, đào tạo đội ngũ trí thức tương lai là đào tạo họ
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trong trường đại học, cao đẳng. Những ngày học ở
trường là quá trình tích luỹ tri thức cơ bản, kĩ năng, kĩ
xảo, phương pháp tư duy của nghề nghiệp để tiếp tục đi
sâu hơn vào sự nghiệp khoa học sau này. Vì vậy, việc
nâng cao YTPL cho đội ngũ thanh niên ngay từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường là một yêu cầu thiết yếu. YTPL
góp phần giúp họ ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ
với đất nước, biết sống vì mọi người, tăng cường ý chí
vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập, tu
dưỡng bản thân, sống có trách nhiệm với mình và cộng
đồng. Ở đây, YTPL là động lực, sức mạnh thôi thúc con
người tránh xa cái ác, cái xấu, đi ngược lại với lợi ích xã
hội, bảo vệ và phát triển cái tốt, cái thiện, làm cho xã hội
ngày càng phát triển.
2.3.2. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng con người toàn diện
Văn kiện Đại hội X đã chỉ rõ: “Xây dựng và hoàn
thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì CNH,
HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế. Bồi dưỡng các giá trị
văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt
là lí tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và
bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam” [3; tr 106]. Quan
điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay khẳng
định: trước hết con người phải được giải phóng khỏi mọi
áp bức, bóc lột, bất công; phải được sống trong đất nước
hòa bình, độc lập; phải vươn lên làm chủ xã hội; phải
được tự do, phát triển toàn diện. Để thể chế hóa và ghi
nhận hệ thống các quyền và nghĩa vụ của cá nhân - công
dân thành hệ thống các quy phạm pháp luật cần thống
nhất tinh thần luật pháp phải vì con người, phục vụ con
người, đảm bảo sự an toàn cho con người, thể hiện
nguyên tắc không phải con người tồn tại vì pháp luật mà
luật pháp tồn tại vì con người. Để thực hiện được
nguyên tắc đó thì vai trò của nâng cao YTPL là vô cùng
quan trọng, góp phần nâng cao trình độ văn hóa pháp lí
cho mọi công dân, là nhu cầu cấp bách để nâng cao tính
tích cực pháp lí công dân trong mối quan hệ với pháp
luật và Nhà nước. Vì vậy, nâng cao YTPL cần phải hết
sức coi trọng, bởi YTPL là biểu hiện của văn minh, của
sự phát triển. Tôn trọng pháp luật là văn hóa, văn minh,
tôn trọng con người, tự tạo ra cái đẹp và cái hay trong
cuộc sống hàng ngày.
2.3.3. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân
Đây là những nét cơ bản của việc xây dựng nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam, tức là một Nhà nước
XHCN của dân, do dân, vì dân. Nhà nước pháp quyền
thực hiện quản lí xã hội bằng pháp luật. Nên trước hết
phải có một hệ thống pháp luật cần và đủ để điều chỉnh
các quan hệ xã hội, tạo ra thói quen xử sự theo pháp luật,

hình thành trật tự và kỉ cương xã hội. Do đó, nâng cao
YTPL có ý nghĩa rất quan trọng. Trên thực tế, nhiều hiện
tượng vi phạm pháp luật không phải do chủ thể không
hiểu biết pháp luật mà do họ thiếu ý thức tôn trọng pháp
luật, thậm chí có trường hợp hiểu biết pháp luật rất sâu
sắc nhưng lại cố tình vi phạm, nhất là trong điều kiện mặt
trái của cơ chế thị trường hiện nay. Vì vậy, nâng cao
YTPL cho thế hệ thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng
trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
ở nước ta hiện nay.
3. Kết luận
Việc nâng cao YTPL cho thanh niên hiện nay là một
vấn đề quan trọng, nó không chỉ xuất phát từ vai trò, vị
trí của thanh niên trong xã hội, mà còn góp phần tích cực
vào việc hình thành ý thức tự giác thực hiện pháp luật,
đưa pháp luật vào cuộc sống hàng ngày, giúp tạo nên trật
tự xã hội lành mạnh. Nâng cao YTPL cho thanh niên sẽ
giúp hình thành thế hệ tương lai của đất nước “sáng” về
nhân cách, rèn luyện tính kỉ luật, kỉ cương, bởi đây là chủ
nhân tương lai của đất nước, là thế hệ góp phần vào thực
hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
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