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Với chúng tôi,     
đào tạo pháp chế
chuyên nghiệp
không phải là một
dịch vụ. Đó là một
SỨ MỆNH!



VỀ LETO
LETO Strategic Solutions có quá trình hơn 10 năm phát triển với tiền thân là Hãng luật LETO  hoạt động

trong lĩnh vực pháp lý Doanh nghiệp hiện là Hãng tư vấn quản trị cung cấp các giải pháp chiến lược (không

chỉ pháp lý) giúp Doanh nghiệp có thể giải quyết các vấn đề kinh doanh, tái cấu trúc và tăng trưởng.

Học viện đào tạo và phát triển Doanh nghiệp tại

LETO. Tổ chức các khóa học (tập trung và inhouse)

chất lượng nâng cấp năng lực cho nhân viên và quản

lý của Doanh nghiệp ở các lĩnh vực quản trị cụ thể

như Pháp chế, Nhân sự, Tài chính, Thị trường. 

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;

Phòng phỏng vấn chuyên viên pháp chế giả định;

Chương trình đào tạo Pháp chế Doanh nghiệp

chuyên sâu;

Hệ thống các bài viết chia sẻ chuyên sâu về Pháp

lý, Quản trị Doanh nghiệp, Nghề pháp chế,... tại

LETO Insights;

Sách, ebook, tài liệu về các vấn đề Pháp lý doanh

nghiệp và Nghề pháp chế;

Chương trình nâng cấp định kỳ dành riêng cho

học viên tại LETO Academy;

....

Khóa học Kỹ năng tìm và ứng tuyển Pháp chế doanh

nghiệp nằm trong chuỗi những việc LETO nỗ lực thực

hiện sứ mệnh đưa nghề pháp chế đến gần với luật gia

từ năm 2016 đến nay như:

"Trí tuệ chính là tài sản, là công cụ
giúp bạn thành công!"

LETO ACADEMY

–  Trần Kiên, CEO LETO



CÁCH THỨC ĐÀO TẠO
Cầm tay chỉ việc

Học viên được đào tạo những kỹ
thuật ứng tuyển quy chuẩn nhất!
Không phải bằng những bài học dài
lê thê, những quyển ebook dài cộp.
Mà bằng những bài học thực tế 
 TỪNG-BƯỚC-MỘT. 

Chương trình được thiết kế cho bất kỳ ai theo đuổi nghề Pháp chế,
đang gặp vướng mắc trong quá trình ứng tuyển vị trí Pháp chế;
Chương trình vạch ra định hướng phát triển bản thân cho sinh
viên luật muốn tìm hiểu và có cái nhìn thực tế hơn, rõ ràng hơn về
nghề pháp lý doanh nghiệp/ pháp chế doanh nghiệp;
Ngoài ra, sinh viên năm 4, Cử nhân luật đã ra trường đam mê theo
đuổi nghề Pháp lý Doanh nghiệp/ Pháp chế Doanh nghiệp cũng
rất phù hợp với chương trình này.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

TRÚNG JOB PHÁP CHẾ



NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Theo đuổi với niềm đam mê

Chân dung chuyên viên
pháp chế
Tố chất của Chuyên
viên pháp chế 

Hiểu mình

Hiểu doanh nghiệp

Hiểu HR

Lập kế hoạch - Hành động

Tư duy xác định vấn đề
pháp lý Doanh nghiệp
Khung quản trị của
Doanh nghiệp

Góc nhìn của HR về ứng
viên pháp chế
Quy trình ứng tuyển 
Đọc vị JD - Giải mã nhu
cầu Nhà tuyển dụng

Lập kế hoạch từng bước
Kỹ năng xây dựng CV và Profile
Kỹ năng tương tác với nhà
tuyển dụng 
Xây dựng thương hiệu cá nhân

Làm theo cách mình chưa từng làm,
để có được kết quả mình chưa từng có!

Tổng quan nghề pháp chế

Tháp vị thế nghề pháp chế

Hiểu nghề
@letoacademy



GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Luật sư TRẦN KIÊN

Vị trí công tác:

Giảng viên đào tạo là Chuyên gia Pháp lý Doanh nghiệp có gần 15 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp, ở cả vai trò Luật sư Doanh nghiệp và vai trò
Giám đốc Pháp chế Doanh nghiệp. Việc thấu hiểu Doanh nghiệp và tư duy pháp
chế, am hiểu sâu sắc về nội tại Doanh nghiệp và vấn đề Pháp lý bên trong và bên
ngoài Doanh nghiệp, đã mang lại cho ông những thành tựu nổi bật trong ngành. 

Giám đốc điều hành LETO Strategic
Solutions
Chuyên gia Pháp lý cao cấp tại Trung
tâm hỗ trợ khởi nghiệp & đổi mới
sáng tạo - NSSC, Bộ Khoa học và
Công nghệ
Luật sư đối tác thứ ba toàn cầu nội bộ
của Tập đoàn đa quốc gia Pfizer
Giảng viên cao cấp tại LETO Academy
Admin group Hội Đam mê pháp chế
doanh nghiệp và group Tuyển dụng
pháp chế

Chia sẻ, Huấn luyện, Ươm tạo và Đầu tư

Luật sư in-house tại Công ty TNHH Thương
mại và Du lịch Phương Hường;
Giám đốc pháp chế tại Công ty CP Đầu tư và
Phát triển Du lịch Đông Dương; Nhà sách
Apollo; Tập đoàn Bất động sản Minh Hà;
Cố vấn tài chính - pháp lý cho nhiều công ty
hàng đầu tại Việt Nam: Pfizer, Rohto, Dược
Trung Ương 3, Tập đoàn truyền thông Lửa
Việt,  Vietinbank, siêu thị Metro, Big C, …
Đào tạo Quy trình doanh nghiệp (ISO
9001:2015, GMP, GPP, LEAN, 5S, Automation
Business) từ năm 2015 đến nay;
Giảng viên khóa đào tạo Pháp chế doanh
nghiệp, Bậc thầy pháp lý quản trị công ty,
Kiểm soát tuân thủ... tại LETO Academy;
Và nhiều vị trí khác.

http://nssc.gov.vn/


CHƯƠNG TRÌNH VỀ
PHÁP CHẾ ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC

Định hình nghề luật thực tế; Hành trang cần thiết của một cử nhân luật; 
Phương pháp tư duy nghề luật; Tâm thái để thành công; 
Kỹ năng làm việc hòa nhập trong Doanh nghiệp; 
Kỹ năng TẠO ẤN TƯỢNG VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG và ứng tuyển

Workshop: Hội thảo sinh viên luật và nghề luật

CAFE Sáng Chủ Nhật: Pháp Chế Doanh Nghiệp - Những Điều Cần Biết

Pháp chế Doanh nghiệp là gì?
Làm pháp chế Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hành trang gì? 
Pháp chế Doanh nghiệp cần hiểu biết những lĩnh vực pháp lý gì?
Con đường trở chuyên viên pháp chế doanh nghiệp

Workshop: Pháp Chế Doanh Nghiệp - Con Đường Và Hành Trang

Phỏng Vấn Giả Định Pháp Chế Doanh Nghiệp

Workshop: Khai mở Mindset Pháp chế Doanh nghiệp

Chuỗi workshop: Kỹ năng xin việc pháp chế

Pháp chế Doanh nghiệp là gì và làm gì? Lộ trình trở thành Chuyên viên Pháp chế! 
Phương pháp nghiên cứu để giỏi nghiệp vụ Pháp chế!
“KINH NGHIỆM” phân tích tin tuyển dụng pháp chế; 
TIPs Kỹ năng ứng tuyển vị trí Pháp chế!

03 con đường đi đến và phát triển nghề Pháp chế Doanh nghiệp
Nên lựa chọn nhà tuyển dụng nào để ứng tuyển Pháp chế Doanh nghiệp?
01 tháng - Kế hoạch hoàn hảo để trúng tuyển vị trí Pháp lý Doanh nghiệp!

Kỹ năng đọc vị nhà tuyển dụng;
Kỹ năng chọn nơi học việc/làm việc phù hợp với năng lực hiện tại của bản thân;
Kỹ năng viết CV, tạo lập profile chuyên nghiệp, ấn tượng;
Kỹ năng tương tác với nhà tuyển dụng trong suốt quá trình ứng tuyển;
Kỹ năng tạo lập Thương hiệu cá nhân đối với một chuyên viên pháp chế.

Thực hành phỏng vấn với các chuyên gia tuyển dụng dày dặn kinh nghiệm;
 Kỹ năng tương tác, body language với Nhà tuyển dụng trong quá trình phỏng vấn;
 Kỹ năng đặt câu hỏi cho Nhà tuyển dụng;
 Kỹ năng đọc vị Nhà tuyển dụng trong quá trình phỏng vấn;
 Rèn luyện sự tự tin.

Các chương trình đào tạo, hội thảo tiêu biểu đã được
LETO tổ chức từ năm 2016 đến nay.

https://www.facebook.com/events/1131178836972069/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1131178836972069/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/297158904754462/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/2303538513032332/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ PHÁP CHẾ
Các chương trình đào tạo, hội thảo tiêu biểu đã được

LETO tổ chức từ năm 2016 đến nay.

Bản đồ tư duy nghề luật cho sinh viên ngành luật, lộ trình công danh của cử nhân
Luật sau tốt nghiệp trong các nghề luật; Hiểu Nghề pháp chế doanh nghiệp là gì?
 Nhận diện tính cách và tố chất phù hợp với nghề Luật nói chung và nghề pháp chế
nói riêng thông qua công cụ DISC;
 Các kỹ năng cần trau dồi và rèn luyện để trở thành pháp chế doanh nghiệp;

Chương trình định hướng nghề pháp chế tại khoa Luật các trường đại học

Workshop Nghề Pháp chế - Tự sự

Pháp chế doanh nghiệp là gì?
Vai trò của pháp chế trong doanh nghiệp;
Tâm sự nghề pháp chế doanh nghiệp. Cơ hội và thách thức của nghề;
Nghề pháp chế doanh nghiệp cần trang bị những kiến thức, kỹ năng gì?

Workshop PHÁP CHẾ vs LUẬT SƯ - Tiếng nói của người trong cuộc

 Coaching - Kỹ năng tìm và ứng tuyển pháp chế doanh nghiệp

Workshop Kịch bản nghề pháp chế từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2022

Chương trình đào tạo Pháp chế doanh nghiệp

Kịch bản của nền kinh tế và sự chuyển biến trong các Doanh nghiệp
Hướng chuyển đổi trong phân công công việc và phương thức thực hiện công việc 
Cơ hội công việc pháp chế và nhu cầu về Nhân sự pháp chế của Doanh nghiệp
Chân dung nhân sự pháp chế; lời khuyên cho người đang theo đuổi nghề và người
đang làm nghề muốn thăng tiến và nâng cấp công việc.

Luật sư và pháp chế có khác biệt là gì?
Lộ trình trở thành luật sư và pháp chế?
Kiến thức kỹ năng cần có của nghề luật sư và nghề pháp chế
Chia sẻ thực tế về công việc của các diễn giả là Luật sư/pháp chế

Tổng quan nghề pháp chế, tháp vị thế nghề pháp chế
Chân dung chuyên viên pháp chế;
Tư duy xác định vấn đề pháp lý và khung quản trị của Doanh nghiệp
Góc nhìn của HR về ứng viên, Quy trình ứng tuyển, Đọc vị nhu cầu Nhà tuyển dụng
Chiến lược hành động từng bước để trúng tuyển job pháp chế

Giúp sinh viên và người đi làm định hướng và định hình rõ nét về bản đồ tư duy pháp
lý Doanh nghiệp, từ đó chuẩn bị hành trang cần thiết phục vụ cho nghề Pháp chế.
Các kiến thức được truyền đạt không dừng lại ở lý luận, mà tập trung vào các nghiệp
vụ thực tế một pháp chế doanh nghiệp cần có.

https://www.facebook.com/events/499886494590314/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Lượm nhặt hạnh phúc trên con đường
thực hiện sứ mệnh!TRẢI NGHIỆM HỌC VIÊN – @letoacademy

"...Tham gia khóa học 5 days coaching Kỹ năng tìm và ứng tuyển pháp chế doanh nghiệp của LETO Academy với tâm thế

là một sinh viên vẫn trên ghế nhà trường. Quả thật, em đã học được rất nhiều điều ạ: từ các xác định tổng quát pháp chế

doanh nghiệp là gì, gồm những công việc gì đến cách viết CV sao cho đúng, trong nội dung CV nên viết những gì. Em đặc

biệt thích cách anh Kiên hướng dẫn kĩ năng vô phòng vấn xin việc như thế nào? Từ cách ngồi, biểu hiện cơ thể đến những

chuẩn bị tốt nhất khi đi phỏng vấn là gì. Em nhận thấy rằng kĩ năng đó ta không chỉ áp dụng khi đi xin làm nghề pháp chế

và có thể áp dụng ở bất kì ngành nghề nào khi đi xin việc. Những kiến thức thực tế em học được từ anh quả thật quý báu

như: khi tốt nghiệp ra trường nên đi làm pháp chế ngay từ 1 đến 2 năm rồi mới đi học tại Học viện tư pháp để học luật sư

vì lúc đó ta sẽ có được quan hệ và một chút khoản tiền,... Và rất nhiều bài học nữa.

Mỗi buổi anh lên lớp luôn tràn đầy sức sống, sự mạnh mẽ, kiên định như thúc đẩy tụi em hãy kiên định với con đường của

mình và hãy bắt tay vào làm đi. Tuy mới chỉ là sinh viên, nên nhiều lúc so với các anh chị cùng lớp học online đã đi làm

hoặc năm cuối , họ đã có kinh nghiệm những thứ để viết CV cho mình, thì em còn non yếu rất nhiều. Nhưng cách anh

chia sẻ rất hữu ích lắm ạ, không phân biệt trình độ, mọi người đều có thể tiếp thu.

Em xin chân thành cảm ơn anh và ban tổ chức đã cho em cơ hội để tham gia khóa học này, đó sẽ là những bài học bổ ích

từ giờ cho đến khi em ra trường..."

Phùng Đức Thắng  - Sinh viên năm 3 Trường ĐH Luật TP. HCM

 "... Qua khóa học Pháp chế doanh nghiệp, cũng như tham gia 02 lần khóa đào tạo 5 days coaching Kỹ năng tìm và ứng

tuyển pháp chế doanh nghiệp mình nhận được những giá trị quý báu, từ kiến thức cho đến tư duy. Mọi thứ như dần được

thay đổi từ bên trong đến bên ngoài, từ suy nghĩ, cách tư duy cho đến những hành động nhỏ thường ngày của mình để

giúp mình đạt được mục tiêu mà mình muốn đi tới. Đối với bản thân mình bất cứ ai xuất hiện trong cuộc sống của mình

đều như một người thầy với bài học cuộc sống mang lại. Anh Kiên cũng như LETO là những người thầy đầu tiên dẫn dắt

mình trên con đường sự nghiệp, và mình cảm thấy thật cảm kích khi được đồng hành với LETO suốt quãng đường vừa

qua. Mình mong sẽ còn đồng hành cùng LETO trong tương lai để tiếp thu những giá trị mà cộng đồng này mang lại..."

Vũ Quang Duy - Sinh viên năm cuối trường Đại học Công đoàn

"Trước hết, mình muốn bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đến Leto Academy đã cho bọn mình có cơ hội được tham gia một khoá

học chất lượng với sự hỗ trợ tận tình từ BTC, thật sự kết quả đạt được từ khoá học vượt ngoài mong đợi của mình. 

Bên cạnh đó, mình muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Kiên, người đã đồng hành xuyên suốt cùng bọn mình

trong 5 buổi học, đây không hẳn là buổi học mà nó như là những buổi chia sẻ gần gũi giữa người anh đã đi trước với những

đứa em mới chập chững còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm gì. Bản thân mình thấy cực kỳ ngưỡng mộ sự nhiệt

tình, tính cách và cả năng lực của anh Kiên. Mình học được từ anh qua khoá học rất nhiều và trong tương lai mong muốn

được học hỏi từ anh nhiều hơn nữa. Ở Khoá học, mình bước đầu tự hỏi và tự trả lời được một số câu hỏi mà mình vẫn còn

suy nghĩ trong suốt quá trình theo đuổi nghề pháp chế. Mình cũng có cơ hội được thấy đầy đủ một quy trình để ứng tuyển

Pháp chế hiệu quả là như thế nào, nó thật khác so với những hời hợt mình từng làm, mình cũng học được cách cố gắng, nỗ

lực đến từng phút cuối cùng, đặt tâm huyết vào từng việc mình làm sao cho hiệu quả nhất. Những kiến thức mình được

chia sẻ từ khoá đào tạo đều là những kiến thức mà có lẽ mình không thể học được ở đâu, giúp mình và các bạn khác rút

ngắn thời gian, công sức đạt được công việc như mong ước. Sau khoá học mình nhận thấy bản thân bắt đầu thay đổi về cả

tư duy và hành động. Mình có niềm tin về một kết quả tốt trong công việc trong thời gian tới..."

Vũ Thị Phương Thanh - Khóa 5 days coaching Kỹ năng tìm và ứng tuyển pháp chế doanh nghiệp



THÔNG TIN TỔ CHỨC

Thời gian: 02 buổi, 03h/buổi
20h, thứ 6 - thứ 7 , ngày 17 - 18/9/2021

Hình thức đào tạo: Online thông qua nền tảng Zoom

Phí tham gia: Miễn Phí

Quà tặng: Cẩm năng Interview do Luật sư Trần Kiên biên soạn
khi chia sẻ thông tin khóa học và tham gia đầy đủ 2 buổi học

Cách thức đăng ký: Quét mã QR để đăng ký hoặc liên hệ
trực tiếp LETO Academy



HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LETO
Website: https://leto.vn/

Email: daotao@luatleto.com
Hotline: 1900.6258 - 094.339.3223

Địa chỉ: Toong - Tầng 2, Tòa 25T2 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 

Quét mã QR để tham gia nhóm Zalo giao lưu chia sẻ kỹ năng tìm và ứng tuyển pháp chế doanh nghiệp
đồng thời cập nhật các thông tin mới nhất về chương trình.


