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T R Ầ N  K I Ê N
B U S I N E S S  L A W Y E R
C E O  O F  L E T O  S T R A T E G I C  S O L U T I O N S

Chương trình Cafe sáng Chủ nhật được tổ
chức hàng tuần, miễn phí, chia sẻ từ
chuyên gia về các vấn đề/lĩnh vực pháp lý
và quản trị doanh nghiệp.
Chương trình đào tạo Pháp chế Doanh
nghiệp chuyên sâu tại LETO Academy.
Phòng phỏng vấn chuyên viên pháp chế
giả định.
Chuỗi chương trình online webinar về IPO,
Franchise, Cấu trúc công ty, Hợp đồng,
Giải quyết tranh chấp thương mại, ...
Hệ thống các bài viết chia sẻ chuyên sâu
về Chiến lược kinh doanh, Quản trị Doanh
nghiệp, Nghề pháp chế, . tại LETO
Insights.
....

Tôi xuất thân từ Đại học Luật Hà Nội, trải qua
nhiều vị trí Pháp chế Doanh nghiệp tại các
Doanh nghiệp khác nhau, và tương tác với các
khách hàng Doanh nghiệp với vai trò Luật sư
điều hành tại LETO Strategic Solutions.
Tôi không bắt đầu bằng cách yêu nghề nghiệp
này, nhưng tôi trở nên yêu nó khi trải nghiệm
nó mỗi ngày, mỗi ngày, trong suốt nhiều năm
qua.
Việc biên soạn tài liệu này là một trong nhiều
việc nằm trong danh sách mà tôi và LETO
Strategic Solutions đã nỗ lực thực hiện từ 2016
đến nay. Như:

Chúng tôi hy vọng nó sẽ mang lại nhiều hữu ích
dành cho bạn!

T O  G E T  A  N E W  J O B :
F I N D  =  S E A R C H  +  R E S E A C R H

Hầu hết mọi người đã có sự chuẩn bị chưa hoàn
toàn đủ kỹ lưỡng cho buổi interview của mình.
Không chỉ bạn!
Các ứng viên pháp chế mong muốn trúng tuyển
vào công ty mà mình ứng tuyển, nhưng số ít
trong đó có thể dự đoán và chuẩn bị trước
những gì sẽ diễn ra vào buổi phỏng vấn của
mình.
Nếu bạn cũng đang trong hoàn cảnh tương tự,
thì cuốn sách này được viết ra để dành cho bạn.
Chúng tôi tin rằng nó không chỉ hữu ích cho các
ứng viên pháp chế, mà sẽ là một cẩm nang tốt
cho tất cả mọi người - những ai đang chuẩn bị
ứng tuyển một công việc, và có thể cả những ai
đang là người phỏng vấn ở Doanh nghiệp của
mình!
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CÂU HỎI PHỎNG VẤN MẪU &
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
SAMPLE INTERVIEW QUESTIONS AND
GUIDE TO ANSWER

Đánh giá cá nhân

Tham vọng nghề nghiệp và kế hoạch

Học vấn và Kinh nghiệm

Công ty và Tổ chức

Phần kết thúc interview

      Personal Assessment

      Career Ambition and Plans

      Education and Experience

      Company and Organization

      The Closing

TÌM HIỂU HÀNH VI
BEHVIORAL INTERVIEW 
(STAR METHOD)

Một số câu hỏi về hành vi phổ biến

Kỹ năng và Công thức STAR

      Some common behavioral Questions

      Skill and Star method

CÂU HỎI MẪU ĐỂ HỎI NGƯỜI
PHỎNG VẤN
SAMPLE QUESTION TO ASK
INTERVIEWER

Về vị trí

Con đường sự nghiệp

Đào tạo nội bộ

Câu hỏi đánh giá người phỏng vấn

Các câu hỏi chung cho người phỏng vấn

      The Position 

      Career Paths

      Education and Training

      Assessment Questions for Interviewer

      General Questions for Interviewer
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CÂU HỎI PHỎNG VẤN MẪU
& HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Bạn là ai?

Điểm nổi bật về Thành tích / Kinh nghiệm (Tập trung vào những kinh nghiệm làm việc có liên quan đến vị trí hiện tại mà
bạn đang phỏng vấn)

Tại sao bạn phù hợp nhất? (Nhìn vào JD của vị trí bạn đang phỏng vấn và cố gắng giới thiệu các đặc điểm của bạn phù
hợp với những điều đó nhất)

         Who you are?

         Highlights of Achivement/Experience (Focus on work experiences that are relevant to the current position you are
interviewing for)

         Why you are best fit? (Look at the JD of the position you are interviewing for and try to closely align your answer to that)

SAMPLE INTERVIEW QUESTIONS AND
GUIDE TO ANSWER

1 .  H ã y  g i ớ i  t h iệ u  v ề  b ạ n

I N T E R V I E W  P R E P A R A T I O N  -  L E T O

TRẦN KIÊN
@kientran.adventure

Tell me about yourself

2 .  N h ữ n g  đ i ể m  m ạ n h  đ ặ c  b i ệ t  c ủ a  bạn  là  g ì?
What are your greatest strengths?

Liệt kê những kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm và tập trung vào những kỹ năng nổi bật trong số đó.

Chọn ra trong danh sách đó những kỹ năng mà bạn giỏi nhất (chỉ nên 2-3)

Nêu ra những ví dụ/tình huống trong quá khứ mà bạn đã sử dụng những kỹ năng đó hiệu quả (Có thể sử dụng công thức
STAR)

         List skills that employers are seeking and narrow it down

         Choose a skill is the best for you

         Show example of how you used the skills in the past (Use Star method)

3 .  Đ i ể m  y ế u  l ớ n  n h ấ t  c ủ a  b ạ n ?
Greatest Weaknesses?

Chọn ra những điểm yếu không gây ảnh hưởng đến hiệu quả của công việc ở vị trí bạn đang ứng tuyển.

Đừng chỉ liệt kê các điểm yếu ra! Bạn nên đưa ra các ví dụ về việc mình đã cải thiện những điểm yếu đó như thế nào.
         Choose weakness that will not prevent you from succeeding the role.

         Provide Example of how you work to inprove your weakness.

4 .  M ô  t ả  m ô i  t r ườn g  l à m  v i ệ c  v à  c ôn g v iệc  lý  tưởng c ủa  b ạn ?
Describe your ideal job/Work invironment

Ở câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn xem liệu bạn có hiểu môi trường làm việc trong một Doanh nghiệp và bạn có thể
phát triển được hay không.

Hãy tập trung vào tính linh hoạt của môi trường và công việc.

Hãy nêu ra các đặc điểm về văn hóa công ty mà bạn thích (Điều này cũng gián tiếp cho thấy việc bạn đã nghiên cứu
nghiêm túc).

         Choose weakness that will not prevent you from succeeding the role.

         Emphasis on flexibility.

         Call out the culture of the company that you like (show that you did your research).

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Personal Assessment



Đừng quá chú trọng vào vật chất.

Nêu ra những tiêu chí khiến bạn thấy hài lòng về công việc (như việc nó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu, ước mơ, ...).

Sáng tạo trình bày thông qua việc tạo ra một câu chuyện của riêng bạn.

         Does not have to materialistic.

         Can be in many forms. Ex: Satisfaction in achieving goals, dream etc

         Create your story.

5 .  N h ữ n g  đ i ề u  bạ n  k ỳ  v ọ n g / t h ấ t  v ọng về  c ôn g v iệc ?
Define success/Define failure

CÂU HỎI PHỎNG VẤN MẪU
& HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
SAMPLE INTERVIEW QUESTIONS AND
GUIDE TO ANSWER

TRẦN KIÊN
@kientran.adventure

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Personal Assessment

6 .  N h ữ n g  y ế u  tố  n à o  s ẽ  t h ú c  đ ẩ y  b ạ n  n ỗ  lực  làm v iệc ?
What motivate you to put forth your greatest effort?

Nhấn mạnh vào tính linh hoạt, năng động và khả năng thích ứng của bạn.

Giải thích về cách làm việc và mục tiêu của bạn.

Nêu ra những kỹ năng bạn muốn học.

Nói về sự liên quan: hiệu suất công việc của bạn có thể khiến bạn đạt được mục tiêu của mình.

Cũng có thể đề cập đến việc nhận được phản hồi từ cấp trên giúp bạn duy trì động lực và khiến bạn cải thiện bản
thân/kỹ năng của mình.

         Emphasize on flexibility, dynamic and adaptable.

         Explain on how your work and your goals 

         Tell about the skills you want to learn.

         Link how your work performance can make you achive your goals.

        Can also mention about getting feedbacks help you to stay motivate and make you improve yourself/your skills.

7 .  H ã y  n ó i  v ề  p h o n g  c á c h  l à m  v i ệ c  củ a  bạ n?
Tell me your work style?

Điều quan trọng là phải thể hiện với câu trả lời của bạn rằng bạn là người linh hoạt, đáng tin cậy và không cần phải cố
chấp.

Phong cách làm việc của bạn trong quá khứ và một số ví dụ (Có thể sử dụng Phương pháp STAR)

Kết nối câu trả lời của bạn với công ty bạn đang ứng tuyển.

         It’s important to show with your answer that you are flexible, dependable and do not need handholding.

         Your work style in the past and some example (Can use STAR Method)

         Tie back your answer with your company.



9.  Tạ i  sao bạn lạ i  ngh ỉ  làm lâu vậy?

Why have you been out of work so long?

Bạn muốn nhấn mạnh các yếu tố đã kéo dài quá trình tìm kiếm việc làm của bạn do chính bạn lựa chọn.

Ví dụ: Bạn quyết định vội vàng khi các cơ hội công việc đầu tiên đến mà tập trung nghĩ về những điều bạn thực sự muốn
làm, v.v.

Có thể giải thích rằng bạn đã cân nhắc cẩn thận rất nhiều yếu tố và quyết định là do bạn là người có ý thức và sẽ xem
xét kỹ từng công việc. Nói với công ty rằng việc ứng tuyển này là sau khi đã xem xét các kỹ năng, yêu cầu, sở thích, đam
mê của bạn, v.v.

       You want to emphasize factors which have prolonged your job search by your own choice.

       Example: decision not to jump on the first opportunity to come along. Think of things you really want to do, etc

         Maybe explain that you have carefully considered a lot of factors and the decision is the conscious and informed one. Tell
that application to the company is after considering your skills, requirements, interest, passion etc

1 0 .  B ạ n  đ ã  c ả i  t h i ệ n  v à  p h á t  t r i ể n  bản  th ân  n h ư t hế  nào?
Tell me how you develop and improve yourselves.

Cơ hội để nói về cách bạn đầu tư /nâng cấp bản thân.

Hoạt động: Đọc sách, Kết nối cộng đồng, Tham gia Hội thảo, Lớp học trực tuyến, v.v.

Việc nâng cấp có thể đóng góp như thế nào cho sự nghiệp của bạn.

       Opportunity to talk about how you invest/ugrade yourself.

       Activities: Reading, Networking, Seminar, Online classes, Etc

       How the upgrade can contribute to your career.

1 1 .  S ở  t h í c h  c ủ a  b ạ n  l à  g ì ?
What are your outside interests?

Liên hệ sở thích với công việc của bạn. (Về mặt kỹ năng, đề cập đến các kỹ năng được hình thành từ sở thích, ví dụ: làm
việc nhóm từ việc chơi các môn thể thao đồng đội).

Nếu không liên quan, hãy nói về những gì bạn đã học được từ sở thích hoặc sở thích đó mang lại lợi ích cho bạn như thế
nào và nó có thể giúp bạn như thế nào trong công việc.

Tránh sở thích không chuyên nghiệp và chung chung.

       Relate hobby to your job. (In term of skill obtain form the hobby e.g: teamwork from playing team sports).

       If not related, talk about what you have learned from the hobby or how the hobby benefits you and how it can help you with
the job.

       Avoid unprofessional and generic hobby.

SAMPLE
INTERVIEW
QUEST IONS

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Personal Assessment

8 .  K ể  v ề  m ộ t  th ờ i  đ i ể m  b ạ n  đ ã  t ừ n g mắc  s ai  lầ m /t hấ t  b ại?
Tell me the time when you fail/made big mistake or bad decision

Nhận lỗi và nêu bài học kinh nghiệm.

Chọn một tình huống cụ thể và có thể kể về nó theo công thức STAR. Cho biết cách mắc sở hữu sai lầm và bạn đã phản
ứng và sửa chữa nó như thế nào.

Giải thích những điều / kỹ năng bạn đã học được.

       Own up to mistakes and tell any lesson learned.

       Choose one specific sample and tell in STAR format. Tell how you own up the mistake and how did you react and rectify it.

       Explain the things/skills you have learnt.

9 .  T ạ i  s a o  b ạ n  l ạ i  n g h ỉ / k h ô n g  l à m  c ôn g v iệc  nà y  lâu  v ậy?



1 4 .  H ã y  m ô  t ả  v ề  b ạ n ?
How would you describe yourself?

Với câu hỏi này, người phỏng vấn của bạn muốn tìm hiểu xem các phẩm chất và đặc điểm của bạn phù hợp với các kỹ
năng mà họ tin rằng cần có để thành công trong vai trò như thế nào.

Để trả lời câu hỏi này, hãy chọn một đến một vài đặc điểm cá nhân và nêu ví dụ cụ thể về chúng.

       With this question, your interviewer wants to learn how your quanlities and characteristics align with the skills they believe
are required to success in the role.

       To answer this question, pick one to a few personal characteristics and elaborate on them with example.

1 3 .  M ô n  h ọ c  y êu  t h í c h  c ủ a  b ạ n  k h i  học  đạ i  h ọc  là  g ì?  (Dà n h ch o s in h  v iên  mớ i
r a  t r ư ờ n g ) ?

What is your favourite subject during undergraduate? (For fresh graduate)

Hãy trung thực, nhưng cũng phải ghi nhớ công việc. Khi được trả lời một cách chu đáo. Câu trả lời của bạn cho câu hỏi
này có thể chứng minh sở thích, kỹ năng và thành tích trong quá khứ của bạn khiến bạn trở nên phù hợp với vị trí như
thế nào.

Hãy thể hiện những gì bạn đam mê và nó phù hợp với công việc như thế nào. Hãy ghi nhớ các yêu cầu công việc.

       Be honest, but also keep the job in mind. When answered thoughtfully. Your answer to this question can demonstrate how
your interests, skills, and past achivements make you a strong fit for the position.

       Show what you are passionate about and how it aligns with the job. Keep the job requirements in mind.

1 2 .  A i  đ ã  t r u y ề n  c ả m  h ứ n g  t r o n g  c uộc s ốn g cho bạ n và  tạ i  s ao?
Who has inspired you in your life and why?

Tránh những nhân vật lịch sử nổi tiếng, những người nổi tiếng và những cá nhân không ấn tượng.

Sử dụng người cố vấn, người thầy, nhà nghiên cứu và gia đình nếu họ có liên quan đến ngành.
       Avoid famous historical figures, celebrities, and unimpressive individuals.

       Use mentors, teachers, researchers and family if they have relevance to the industry.

SAMPLE
INTERVIEW
QUEST IONS

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Personal Assessment



SAMPLE
INTERVIEW
QUEST IONS
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THAM VỌNG & KẾ HOẠCH
 Career Ambition and Plans

1 .  M ụ c  t i ê u  5  n ă m ,  1 0  n ă m  c ủ a  b ạ n ?
Where do you want to be in the next 5 years? 10 years?

Điều này để nhà tuyển dụng đánh giá xem vị trí tuyển dụng hiện tại có phù hợp với mục tiêu của bạn. 

Tập trung vào giá trị của công việc đang ứng tuyển cho sự nghiệp của bạn và thể hiện sự nhiệt tình nhưng phải thực tế. 

Các chi tiết về kỹ năng bạn muốn thành thạo là gì? Nói về mong muốn của bạn để được tham giatrợ lý/tư vấn cho người
khác và có cơ hội tham gia một dự án lớn hơn.

       With this question, your interviewer wants to learn how your quanlities and characteristics align with the skills they believe
are required to success in the role.

       Focus on value for your career and show enthusiasm but be realistic.

       What are the details of skills you want to master? Talk about your desire to mentor other and  taking a bigger project.

2 .  M ụ c  t i ê u  d à i  h ạ n  v à  n g ắ n  h ạ n  củ a  bạn là  g ì?
What are your long-range and short-range goals and objectives?

3 .  N g u y ệ n  v ọ n g n g h ề  n g h i ệ p  c ủ a  b ạ n  là  g ì?  Bạ n t hấ y  c ôn g t y  nà y  c ó  thể  g iúp  bạn
đ ạ t  đ ư ợ c  đ i ề u  đ ó  n h ư  t h ế  n à o ?

What are your career aspirations? How do you see this company can help you achieve that?

Liên kết các mục tiêu của bạn với JD, mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của công ty.

Hãy chắc chắn rằng các mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn có liên quan được với nhau (Các mục tiêu trong phạm vi
ngắn giúp đạt được các mục tiêu dài hạn).

Bao gồm mô tả ngắn gọn về các bước bạn hy vọng sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu của mình. Tránh đưa ra quá nhiều
chi tiết.

       Relate your goals and objectives to JD, company’s aim, mission and vision.

       Ensure long-range and short-range are relatable (Short range objectives help in achieving long term goals).

       Include a short description of the steps you hope to take the achieve your goals. Avoid giving too many details.

Để xem liệu con đường sự nghiệp dự kiến của bạn có phù hợp với công ty hay không.

Suy ngẫm về các mục tiêu dài hạn và cách công ty có thể giúp đạt được điều đó.

Hãy cho họ thấy rằng bạn có kế hoạch ở lại công ty trong một khoảng thời gian tương đối.

Liên hệ với việc công ty có thể hỗ trợ như thế nào trong việc học các kỹ năng và điều đó có thể giúp ích như thế nào cho
mục tiêu của bạn.

       To see if your anticipated career path aligns with the company.

       Reflect on long term goals and how the company can help in achieving that.

       Show them  that you plan to stay with the company  for a decent amount of time. 

       Relate with how the company can support in learning skills and how that can help your goals.
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THAM VỌNG & KẾ HOẠCH
 Career Ambition and Plans

4 .  B ạ n  t h í c h  n hữ n g  t h ử  t h á c h  n à o  từ  c ôn g v iệc  nà y ?
What kind of challenge are you looking for?

Thảo luận về cách bạn nghĩ có thể sử dụng các kỹ năng và kinh nghiệm của mình một cách hiệu quả nếu bạn được tuyển
dụng cho công việc đang ứng tuyển.

Đề cập rằng bạn cảm thấy thúc đẩy bởi những thách thức, có thể vượt qua những thách thức một cách hiệu quả và có sự
linh hoạt và các kỹ năng cần thiết để xử lý một công việc đầy thách thức.

Kết nối câu trả lời của bạn với công việc. Tập trung vào các loại thách thức mà bạn muốn được giao trong công việc và
thể hiện khả năng của bạn để xử lý chúng tốt (có thể lấy ví dụ).

       Discuss how you would like to be able to utilize your skills and experience effectively if you were hired for the job.

       Mention that you are motivated by challenges, can effectively meet the challenges, and have the flexibility and skills
necessary to handle a challenging job.

       Connect your answer to the job. Focus on the types of challenges that you want to be given on the job and demonstrate your
ability to handle them well (can use example).

5 .  Đ i ề u  g ì  k h i ến  b ạ n  t h ấ y  m ì n h  c ó  th ể  ph á t  t r iển  v ượt  b ậc  ở  công ty ?
What do you thing determinds a peron progress in our company?

6 .  Ý  k i ế n  c ủ a  b ạ n  v ề  m ứ c  l ư ơ n g ?
What are your ideas on salary?

Cơ hội để làm nổi bật điểm mạnh của bạn.

Câu trả lời đầu tiên nói trực tiếp về ba điều mà tất cả các nhà tuyển dụng đều muốn nghe - khả năng thực hiện công
việc, sự phù hợp với văn hóa và động lực.

Sau đó, tiến thêm một bước, kết luận rằng cả ba điều đó đều là những phẩm chất mà bạn có.

       Opportunity to highlight your strength.

       The first answer talks directly about three things all employers want to hear – ability to do the job, cultural fit and motivation.

       Then goes a step further and states that all three are qualities that you offer.

Câu trả lời của bạn cho câu hỏi này có thể là sự khởi đầu của quá trình thương lượng tiền lương. Hãy chắc chắn rằng bạn
đang nêu ra một ý kiến đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Đối với điều này, bạn cần phải biết giá trị của mình, đưa ra mức lương hoặc cũng có thể không trả lời ngay (Có thể bạn sẽ
muốn xem xét thêm các lợi ích khác hoặc các yếu tố khác).

       Your answer to this question can be the beginning of the salary negotiation process. You want to make sure you are
providing a well-researched response.

       For this, you need to know your worth, give a salary range or can also not answer right away (would like to consider other
benefits or other factors).
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M Ọ I  T H Ô N G  T I N
C Ủ A  B Ạ N  Đ Ề U

L I Ê N  H Ệ  T Ớ I  J D

HỌC VẤN & KINH NGHIỆM
Education and Experience

M ô  t ả  t h à n h  t í c h  n ổ i  b ậ t  n h ấ t  củ a  bạn  từ  kh i  h ọc  đại  học ?1 .
Describe your most rewarding accomplishment since you have started college?

Hãy trung thực, và tập trung vào trải nghiệm thể hiện kỹ năng hoặc phẩm chất mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở ứng
viên.

Tập trung vào giá trị của công ty và và sự phù hợp của các kỹ năng của bạn. Xác định các kỹ năng cần thiết và đề cập
đến kinh nghiệm liên quan đến các kỹ năng.

Giải thích tại sao trải nghiệm lại bổ ích.

       Be honest, but you also want to focus on an experience that demonstrate a skill or quality that the employer is looking for in
a candidate.

       Focus on company’s value and how you can fit in. Identify skills required and mentions experience related to the skills.

       Explain why the experience is rewarding.

2 .  H ã y  k ể  v ề  í t  n h ấ t  1  c ô n g  v i ệ c  b ạn  từ n g đ ảm n hiệm?
Tell me about the most satisfying job you never held. One at least.

3 .  B ạ n  t h í c h  k iể u  s ế p  n à o  h ơ n ?
What kind of boss do you prefer?

Kể lại một thử thách thể hiện khả năng của bạn, sự tự tin (nhưng không phải là cái tôi), tính nhân văn và sự quyết tâm
(nghĩ về điều gì đó có thể khó khăn với bạn, nhưng bạn đã có thể chinh phục và thành công). 

Cho thấy bạn đã mang lại lợi ích như thế nào cho nhà tuyển dụng của mình trước đây.

       Recount a challenge that show your abilities, confidence (but not ego), humanity and determination (think about something
that may have difficult for you, but you were able to conquer and succeed).

       Show how you have benefited your employer.

Nhà tuyển dụng có thể muốn đánh giá xem bạn sẽ phản ứng như thế nào với sự giám sát nếu bạn được tuyển.

Nghiên cứu cơ cấu tổ chức của công ty trước khi phỏng vấn để bạn có ý tưởng tốt về phong cách quản lý ở đó.

Điều chỉnh câu trả lời của bạn sao cho nó cho thấy cách bạn có thể thích ứng liền mạch với hệ thống của họ. 

Nhấn mạnh khả năng làm việc độc lập cũng như sự thoải mái của bạn khi nhận được chỉ đạo từ sếp.

       Employers might want to assess how you ‘ll respond to supervision if you are hired.

       Research the company’s organizational structure before your interview so that you will have a good idea of there
management style.

       Tailor your answer so that it shows how you could seamlessly adapt to their system.

       Emphasize your ability to work independently as well as your comfort with taking direction from a boss.
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HỌC VẤN & KINH NGHIỆM
Education and Experience

4 .  Đ i ề u  g ì  k h i ến  b ạ n  t h ấ y  t h ấ t  v ọ n g t r on g c ông v iệc ?
What frustrates you on the job?

Nhà tuyển dụng thường hỏi về điều gì khiến bạn thất vọng khi họ muốn biết bạn xử lý căng thẳng tại nơi làm việc tốt như
thế nào.

Có thể là một cơ hội tốt để làm nổi bật trí thông minh, cảm xúc, khả năng đứng đầu và giải quyết vấn đề của bạn.

Giải thích sự thất vọng của bạn và sử dụng ví dụ (Phương pháp STAR) về cách bạn xử lý nó. Kết nối câu trả lời với công
việc đang ứng tuyển của bạn.

       Employers usually ask about what frustrates you when they want to know how well you handle workplace stress.

       Can be a good opportunity to highlight your emotional intelligence, level-headedness and problem-solving abilities.

       Explain your frustration and use example (STAR Method) on how you handle it. Connect the answer to your future work.

5 .  S ế p  c ũ  đ á n h  g i á  t h ế  n à o  v ề  v i ệ c  làm  v iệc  củ a  bạ n?
How would a former supervisor describe your work?

Cách dễ nhất để trả lời câu hỏi này là diễn giải một đánh giá hiệu quả tích cực gần đây.

Tham khảo cụ thể ý kiến của sếp/đồng nghiệp cũ giúp bạn dễ dàng tự khen bản thân hơn mà không phải tự ti.

Một cách khác để làm điều này là bắt đầu bằng câu chuyện và kết thúc bằng cách sếp hoặc đồng nghiệp của bạn mô tả
về bạn.

Một cách khác là đặt tên cho Ba đặc điểm tích cực với các ví dụ ngắn cho mỗi đặc điểm.

       The easiest way to answer this question is to paraphrase a recent positive performance review.

       Referencing specifically what you're getting your information from makes it easier to compliment yourself without cringing.

       Another way to do this is to start off with the story and conclude tt with how your boss or coworkers would describe you.

       Another way is name Three Positive Traits with Short Examples for Each.  
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CÔNG TY & TỔ CHỨC
Company Or Organization

L ý  d o  b ạ n  ứ n g  t u y ể n  v à o  c ô n g  t y ?1 .
Why do you want to work for this organization?

Hãy trung thực, và đừng quên thực hiện những nghiên cứu nghiêm túc về công ty.

Hãy cố gắng tìm hiểu xem công ty đang tập trung vào những điều gì và kết hợp vấn đề đó vào câu trả lời của bạn. Điều này sẽ cho người
phỏng vấn thấy bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình.

       Be honest, but also do your research.

       Try to see what the comparry is focused on and incorporate sorre of that into your answer. This will show the interviewer you have done your
research.

2 .  T ạ i  s a o  t ô i  n ê n  t h u ê  b ạ n / Đ i ề u  g ì  k h iế n  b ạn  t rở  thành người  tốt  nhất  ch o  cô n g
v i ệ c  n à y /B ạ n  c ó  t h ể  l à m  đ ư ợ c  g ì  c ho  công  ty/Tại  sao  chúng tô i  nên  t h uê  bạ n ?

Why should I hire you/What makes you the best person for this job/What can you offer us/Why we should hire you?

Giải thích kinh nghiệm và/hoặc khả năng độc đáo của bạn (kỹ năng làm việc, điểm  mạnh để tạo sự khác biệt của bản
thân).

Ví dụ về những gì bạn mang lại/đóng góp của bạn (Có thể sử dụng công thức STAR).

Liên hệ kinh nghiệm của bạn với vị trí đang ứng tuyển và cách nó có thể mang lại lợi ích cho công ty (Có thể lấy ra một số
từ khóa từ JD).

       Explain your experiences and/or unique abilities (jobskills, experiences, strength to differentiate yourself).

       Example of what you bring/ your contributions (Can use STAR method).

       Connect your experience with the position applied and how it can benefit the company (Can pull out some keywords from JD).

3 .  B ạ n  n g h ĩ  đ i ều  g ì  s ẽ  g i ú p  b ạ n  t hàn h  c ôn g ở  công ty  t ô i?
What do you think it takes to be successful in a company such as ours? 

Nói về công ty và những gì khiến bạn mong đợi.

Nói về các kỹ năng của bạn và cách chúng áp dụng cho vị trí đang ứng tuyển.

Nói về kinh nghiệm của bạn để thành công ở nơi làm việc trước đây.

Liên kết các kỹ năng bạn đã học khi vượt qua công việc với kỹ năng hiện tại này.

       Talk about the company and what will be expected of you. 

       Discuss your skills and how they apply to the position.

       Talk about your experiences with being successful at a previous place of employment.

       Relate skills you learned at pass jobs to this current one.

4 .  B ạ n  c ó  s ẵ n  s à n g  l à m  t h ê m  g i ờ  k hông?  đ i  c ôn g t á c?
Are you willing to work overtime? Are you willing to go where the company sends you? 

Nếu có, hãy thể hiện sự nhiệt tình và sẵn sàng.

Nếu không, hãy trung thực nhưng không đi quá sâu vào chi tiết cụ thể về lý do tại sao bạn không thể hoặc sẽ không chuyển
chỗ ở. Người phỏng vấn muốn biết lý do để họ có thể điều chỉnh phản ứng phù hợp nhất với bạn (và đưa ra kế hoạch nếu họ
có ý định dịch chuyển bạn) nhưng không cần mọi chi tiết về sự lăn tăn hoặc nỗi sợ hãi của bạn.

       If yes, Express enthusiasm and readiness.

       If no, be honest but do not get too into the  specifics of why you can't or won't relocate. The interviewer wants to know the
reason so they can best tailor their response to you (and come up with a plan should they decide to move you forward) but doesn’t
need every detail of your thought process or fears.
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PHẦN KẾT THÚC
The Closing

C ó  đ iề u  g ì  k h á c  c h ú n g  t ô i  n ê n  b i ết
t h ê m  v ề  b ạ n  k h ô n g ?

1 .

Is there anything else I should know about you? 

Nhắc lại sự phấn khích và hào hứng của bạn với công
việc.

Nhấn mạnh các kỹ năng của bạn, điều gì khiến bạn trở
thành ứng viên tốt nhất và cách bạn có thể trở thành
người phù hợp nhất.

Chuẩn bị một câu chuyện ngắn để cho thấy sự phù hợp
của bạn.

Nhắc lại sự nhiệt tình của bạn cho vị trí đang ứng tuyển 

       Restating Excitement.

       Emphasize your skills, what makes you the best candidate
and how you can be the best fit.

       Prepare a short story to tell how you can be best fit.

       Reiterate enthusiasm for the role. 

2 .  K h i  n à o  b ạ n  c ó  t h ể  b ắ t  đ ầ u  c ô n g  v iệc?
When could you start work? 

Xem xét thời gian di chuyển, v.v.

Ngay lập tức/Hỏi về ngày ưa thích của nhà tuyển
dụng/cần thông báo.

       Consider moving period etc.

       Immediately/Ask about employer's preferred date/ need
notice.

Một  số  câu  hỏi  kh ác  có  thể  g ặp
Some  Common  Behavioural  Questions

5. Kể cho tôi về một cuộc họp mà bạn đã đưa ra các quan
điểm pháp lý. Làm thế nào bạn chắc chắn mọi người trong
cuộc họp đều đã hiểu?
Tell me about a meeting where you provided technical
expertise. How did you ensure that everyone understood? 
6. Kể cho tôi nghe về một lần có xung đột trong một dự
án/công việc/lớp học. Làm thế nào bạn có thể xoay xở
được?
Tell me about a time when there was a conflict in a  project/a
job/a class. How did you handle it?
7. Mô tả một tình huống mà bạn đã sử dụng sự thuyết phục để
thuyết phục thành công ai đó nhìn nhận mọi thứ theo cách
của bạn.
Describe a situation in which you used persuasion to
successfully convince someone to see things your way.
8.  Kể về một trường hợp mà bạn đã từng phải ra một quyết
định nhanh chóng trong công việc trước đây.
Give me an example of a time in which you had to be relatively
quick in coming to a decision. 
9. Kể về một tình huống bạn đã từng bị chỉ trích trong công
việc.
Tell me about a situation when your work was criticized.
10. Kể về lần bạn đã từng đưa ra môt giải pháp pháp lý độc
đáo để giải quyết vấn đề?
Tell me the time you provide a unique legal solution to problem.

M ộ t  s ố  c â u  h ỏ i  k h á c  c ó  t h ể  g ặ p
Some  Common  Behavioural  Questions

1. Kể cho tôi nghe về khoảng thời gian mà bạn phải đối phó
với một người có tính cách khác với bạn.
Tell me about a time when you had to deal with someone
whose personality was different from yours.
2. Kể cho tôi một lần mà bạn phải thực hiện một chỉ đạo mà
bạn không đồng ý.
Give me a time where you had to carry out a directive with
which you did not agree.
3. Mô tả một trường hợp bạn nhìn thấy một vấn đề và hành
động để xử lý nó thay vì đợi người khác làm như vậy.
Describe a time when you saw a problem and took action to
correct it rather than waiting for someone else to do so.
4. Hãy kể cho tôi nghe về bài thuyết trình thành công nhất
của bạn và điều gì đã khiến nó trở nên như vậy.. 
Tell me about your most successful presentation and what
made it so.

Phỏng vấn hành vi là một kỹ thuật được nhà

tuyển dụng sử dụng trong đó các câu hỏi được

đưa ra để hỗ trợ nhà tuyển dụng đưa ra dự đoán

về khả năng thành công trong tương lai của một

nhân viên dựa trên các hành vi trong quá khứ.

Trong các cuộc phỏng vấn dựa trên hành vi, ứng

viên được yêu cầu đưa ra các ví dụ cụ thể về thời

điểm họ thể hiện các hành vi hoặc kỹ năng cụ

thể.

Công thức hiệu quả để trả lời phỏng vấn hành vi

S (Situation): Mô tả Tình huống bạn đã ở
T (Task): Mô tả Nhiệm vụ bạn cần để hoàn thành

A (Action): Mô tả Hành động bạn đã thực hiện

R (Results): Mô tả Kết quả trải nghiệm của bạn

PHỎNG VẤN HÀNH VI (CÔNG THỨC STAR)



C Ô N G  T H Ứ C
S T A R

Đ i ề n  v à o  b ả n g  k ê  d ư ớ i  đ â y ,  v à
k ế t  n ố i  c h ú n g  đ ể  h ì n h  t h à n h  

c â u  c h u y ệ n  c ủ a  b ạ n !

CÁC KỸ NĂNG CÂU CHUYỆN THEO CÔNG THỨC STAR

Làm việc nhóm
Teamwork

Ra quyết định
Decision Making

Thuyết phục
Persuation

Giao tiếp
Communication Skills

Quản trị thời gian
Time Management

Khả năng đa nhiệm
Multitasking

Dẫn dắt/Lãnh đạo
Leadership

Giải quyết vấn đề
Problem Solving

Khả năng thích ứng
Adaptability

Thiết lập mục tiêu/Thành
tích
Goal Setting/Achievement

Sáng tạo
Creativity

Quản trị xung đột
Conflict Management

Công thức STAR giúp bạn suy nghĩ thấu đáo cho những điều cần suy nghĩ trước và sẵn sàng cho
mình một kịch bản ở vòng Interview. Tận dụng các legal case trong quá trình học tập/hoặc việc
trước để hoàn thành kịch bản này/

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
Nhiệm vụ:

Tình huống:
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CÂU HỎI MẪU ĐỂ
HỎI NGƯỜI
PHỎNG VẤN
SAMPLE QUESTIONS TO ASK AN
INTERVIEWER

"Bạn có điều gì muốn hỏi chúng tôi
không?"
Đây là câu hỏi phổ biến mà Nhà tuyển
dụng đặt ra vào phút cuối cho ứng
viên. 
Phần lớn, câu trả lời là "không" hoặc
một vài câu hỏi về việc thông báo kết
quả phỏng vấn hoặc kết quả tuyển
dụng sẽ như thế nào.
Nếu chúng giống câu trả lời của bạn,
thì điều đó có nghĩa: bạn đã bỏ lỡ một
cơ hội - Cơ hội để bạn làm rõ thêm
thông tin về Nhà tuyển dụng và công
việc để cân nhắc kỹ lưỡng việc chọn
Job này, hoặc chí ít, là để ghi điểm
đặc biệt thêm với Nhà tuyển dụng.

ĐẶT CÂU HỎI CHO
NHÀ TUYỂN DỤNG
CŨNG LÀ MỘT
CÁCH GHI ĐIỂM

Hãy nhớ: Người có thể
đặt câu hỏi đúng mới là
người giỏi! 

Câu hỏ i  về  v ị  t r í  ứng  tu yển1 .
The Position

1. Anh chị vui lòng mô tả cho tôi biết các nhiệm vụ của vị trí này được
không?
Would you describe the duties of the position for me, please? 
2. Anh/Chị có thể cho tôi biết về những người tôi sẽ làm việc cùng nếu
được tuyển?
Can you tell me about the primary people with whom I would be working? 
3. Anh/Chị thấy kỹ năng nào là quan trọng nhất để thành công ở vị trí này?
What skills do you see as most important to be successful in this position?
4. Tôi sẽ phải báo cáo công việc cho ai?
To whom would I be reporting? 
5. Có những loại nhiệm vụ nào chính trong 06 tháng đầu tiên làm việc? 
What kinds of assignments might I expect the first six months on the job?
6. Hiệu suất làm việc của tôi được đánh giá thời điểm nào và như thế nào?
How and when would my performance be evaluated?
7. Đây là vị trí mới hay việc tuyển dụng tôi thay thế ai đó?
Is this a new position or am I replacing someone?
8. Tôi có thể nói chuyện với người giữ chức vụ này gần đây nhất được
không?
May I talk with the last person who held this position? 

2.  Lộ  t r ình  thăng t iến
Career Paths

1.. Anh/Chị có thể cho tôi biết lộ trình công danh được xây dựng cho vị trí
này không?
Can you tell me about the career path this position offers? 
2. Cơ hội phát triển của vị trí này là gì? Vai trò của vị trí này ở đâu trong
chiến lược tăng trưởng của công ty?
What is the growth potential in this position? Where does this role fit in the
growth strategy of the company?
3. Về những người đi trước tôi ở vị trí này, họ hiện đang ở đâu và đang làm
gì?
About the people who have preceded me in this position and in the
department, where are they now and what are they doing?
4.Việc thăng tiến lên vị trí cấp trên trong công ty thường có yêu cầu bằng
cấp cao không?
Does advancement to upper management usually require an advanced
degree? 
5. Công ty có thực hiện đợt cắt giảm nhân sự nào trong 3 năm qua không?
Have you cut your staff in the last three years? 



ĐẶT CÂU HỎI CHO
NGƯỜI PHỎNG VẤN BẠN

3 .  H ọ c  v ấ n  v à  Đ à o  t ạ o
Education and Training 

1. Những kiến thức bổ sung nào Anh/Chị thấy có thể cần thiết
cho vị trí này?
What additional training might be necessary for this position?
2. Việc đào tạo nội bộ được thực hiện tổ chức theo lớp hay
riêng lẻ cá nhân hoặc nhóm cá nhân?
Is training done in a classroom/group session or is it handled on
an individual basis?
3. Có các chương trình đào tạo nào dành cho tôi để tôi có thể
học hỏi và phát triển chuyên nghiệp không?
Are there training programs available to me so that I can learn
and grow professionally?
4. Công ty có chương trình đào tạo tại chỗ (nội bộ) nào?
What type of on-the-job training programs do you offer?
5. Doanh nghiệp có hỗ trợ việc học sau đại học hoặc chứng chỉ
nghiệp vụ cho nhân viên của mình không?
Does the company support further master education for its
employees? 

5.  Các  câ u  hỏi  ch úng cho n gười  phỏn g v ấ n
General Questions for Interviewer 

1. Anh/Chị có thể cho tôi biết một chút về kinh nghiệm của bản
thân với công ty?
Can you tell me a little about your own experience with the
company?
2. Anh/Chị thích điều gì nhất ở công việc/công ty của mình?
What do you like best about your job/company?
3. Anh/Chị có hạnh phúc ở đây không?
Are you happy here? 
4. Nếu Anh/Chị có thể thay đổi một điều về công ty, đó sẽ là gì
và tại sao?
If you could change one thing about the company, what would it
be and why?  
5. Khi nào Anh/Chị dự kiến sẽ đưa ra quyết định tuyển dụng
cho vị trí này?
When do you expect to make a hiring decision for this position?
6. Có điều gì trong buổi ngày hôm nay khiến anh chị lo ngại về
kết quả ứng tuyển của tôi không?
Is there anything that we have discussed today that would give
you concern regarding my candidacy? 
8. Sự nghiệp với công ty của Anh/Chị tốt hơn sự nghiệp với đối
thủ cạnh tranh về những mặt nào?
In what ways is a career with your company better than one with
your competitors? 
9. Vấn đề đơn lẻ lớn nhất mà nhân viên (bộ phận) pháp chế của
Anh/Chị phải đối mặt hiện nay là gì?
What is the largest single problem facing your legal staff
(department) now?

4 .  Đ á n h  g iá  n h à  t u y ể n  d ụ n g
Assessment Questions for Interviewer 

1. Công ty  đánh giá cao những đặc điểm và bằng cấp cá nhân
nào?
What kind of personal attributes and qualifications does your
company value? 
2. Những đặc điểm nào là quan trọng cho vị trí này?
What characteristics are important for this position? 
3. Thách thức quan trọng nhất mà nhân viên pháp chế hiện tại
của công ty phải đối mặt hiện nay là gì?
What is the most significant challenge facing your legal staff
now? 
4. Những người ở vị trí này đã đạt được một số kết quả tốt nhất
là gì?
What have been some of the best results produced by people in
this position? 

6. Dự kiến phát triển của công ty trong 5 năm tới là như thế
nào?
What do you see ahead for your company in the next five years? 
7. Kế hoạch của công ty về việc mở rộng bộ phận pháp chế là
gì?
What are your plans for expanding the legal department?
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