
Page 1 of 9 
 

COTSEAL – VIETNAMESE   

LESSON PLAN – PHASE 2  

LEVEL: UPPER INTERMEDIATE 
 

Final review: Hong Dinh  

 

 

I. OBJECTIVES: After the lesson, students will be able to:  

- Identify the causes of low employment rate among fresh graduates in Vietnam. 

- Identify and discuss about the set of soft skills needed to seek a good job in Vietnam. 

- Discuss one’s own experience with such skills.  

- Cite someone’s opinion or a source of information/data  and introduce a similar and paraleled 

idea  

Using the following vocabularies and patterns: 

Kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, diễn thuyết, trình bày, giao tiếp xã 

hội, kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống.  [Use these new vocabularies to articulate on the set of skills 

needed to seek a good job in Vietnam, thus discern the two categories: Kỹ năng (skills) vs. Kiến thức/Kiến 

thức chuyên môn (knowledge in the specialized field)] 

 

Cấp trên, người thành đạt, người tuyển dụng, phát sinh/giải quyết vấn đề, số liệu, trái ngành nghề, 

thất nghiệp, mất điểm, (terms related to employment and job performance) 

Phrasal/sentence structures: 

Theo+ noun/pronoun (cite someone’s opinion, a source of information or data),   

Pronoun+cho biết/ cho rằng/ nói (cite someone’s opinion) 

Tương tự + noun/ noun phrase (introduce a similar and paralell idea) 

 

 

II. PROCEDURE 

II.1 PRE ACTIVITY:  

II.1.1Activate: (appx. 5’-10 minutes) 

Show a picture and ask the students   

1. What are the preparatory steps a fresh graduate need to take when starting to look for a job?  

2. What happened to the fresh graduates in the picture? What do you think to be the reasons?  

 During the Q&A session, teacher reviews and/ or introduces some vocabularies from the text: kỹ 

năng (skills), chuyên môn (major/professional know-how), người tuyển dụng (recruiter/employer), 

thất nghiệp ( unemployed), kỹ năng (skills), etc.  
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II.1.2Anticipate: (aprx. 8-10’) 

Write down the full title of the article “Kỹ Năng Sống và Vấn Đề Xin Việc Sau Tốt Nghiệp” and ask them 

to guess the connection between the two themes “Kỹ Năng Sống” (life skills) and “Vấn Đề Xin Việc Sau 

Tốt Nghiệp” (issues of seeking employment after graduation) by: 

- Predict what are the issues related to job seeking/employment that fresh graduates in Vietnam 

have to face, according to the article. (Use suggestions/diversions to provoke anticipations: Too 

few job opportunities? Good jobs require a high degree? Special professional skills? Etc.) 

- Predict what life skills would be discussed in the article (suggestions/diversions: time 

management? Cultural knowledge? Foreign language?) that  they are related to post-graduation 

employment. 

Tell the students to work on the 2 questions for 3 minutes,  

Then note the answers on the board for checking step later. 
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II.2 MAIN ACTIVITY: (apx. 30-32’) 

Ask students to read the whole article in silent quickly to do part II.2. 1 and II.2.2. 

 

II.2.1 Checking prediction:  

II.2. 2 Matching the 3 main ideas with the 3 paragraphs. 

a) Definition about soft skills and their influence.  

b) Expectation from employers and their view 

c) Identifying the unemployment issue among fresh  graduates in Vietnam. 

II.2.3. Sanning for pecific information 

Paragraph 1:  Answer the questions 

1) When was the latest data on post-graduates’ unemployment rate released?  

2) What is the most commonly cited reason for unemployment among new graduates?  

3) What are the percentage of gradutes being employed in a) their properly trained jobs and b) 

jobs that are different from their trained profession?  

 

4) The connection between (the lack of) soft skills and employers’ requirements 

 

  

Paragraph 2: True or False. If it is false, let’s correct it.   

1. Foreign employers are unsatisfied with the professional knowledge of fresh graduate 

2. Fresh graduates prefer to use English to make work-related discussion 

3. Team working is a strong skill of Vietnamese fresh graduates  

4. Vietnamese staff like to talk to senior supervisors 

5. Fresh graduates lack presentation skill but are fluent in foreign languages 

6. Fresh graduates are good at individual work but when it comes to team working, there are 

unsolvable disagreements. 

7. Fresh graduates are usually selected to attend oversea workshops, conferences because they 

are good at researching, essay writing and problem solving.  

8. This Part articulates the professional knowledge that employers expect from graduates.     

 

Paragraph 3: Answer the questions 

1. Why does one need soft skills to be successful? 

2. When do we need these soft skills? 

3. What are the strengths and weaknesses of the majority of Vietnamese students? 

4. Who found such strengths and weaknesses of Vietnamese students unsatisfactory? 

5. According to the article, what are the most important soft skills? 
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II.2.4. LANGUAGE FOCUS 

II.2.4.1 Match the skills with the appropriate pictures 

 

 

1. Kỹ năng làm việc theo 

nhóm  

2. Kỹ năng thuyết trình  

3. Kỹ năng giao tiếp với 

người khác và cách vận 

dụng từ ngữ trong giao 

tiếp  

4. Kỹ năng thuyết phục 

người khác  

5. Khả năng ứng phó với 

các tình trạng khủng 

hoảng  

6. Kỹ năng sáng tạo và đổi 

mới  

 

 

 
 

II.2.4.2 Choose the best explanation of the bold underlined words/ phrases 

Paragraph 1:  

1. “Kỹ năng của sinh viên mới ra trường là chưa hình thành nếu không muốn nói là không có, trên 80% sinh 

viên mới ra trường có kiến thức nhưng quá yếu kỹ năng xử lý những tình huống và điều đó làm “mất điểm” 

ngay từ đầu khi tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.” Mất điểm là  

a) 80% sinh viên mới ra trường bị điểm thấp nên những người tuyển nhân viên không thích ngay từ lần 

gặp hay phỏng vấn lần đầu tiên. 

b) 80% sinh viên mới ra trường được điểm cao nên những người tuyển nhân viên rất thích ngay từ lần 

gặp hay phỏng vấn lần đầu tiên. 

c) 80% sinh viên mới ra trường bị những người tuyển nhân viên không thích ngay lần gặp hay phỏng 

vấn lần đầu tiên. 

d) 80% sinh viên mới ra trường được những người tuyển nhân viên rất thích ngay từ lần gặp hay phỏng 

vấn lần đầu tiên. 
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2. “Có 26,2% cử nhân ĐH ra trường không có việc làm; 70,8% cử nhân có việc làm nhưng phần lớn là làm 

trái ngành nghề; chỉ 19% làm đúng ngành nghề được đào tạo.” Làm trái ngành nghề là  

a) Làm nghề hay ngành nghề lương thấp và điều kiện làm việc không tốt. 

b) Làm nghề hay ngành nghề mà đúng với chuyên ngành hay ngành mình đã học. 

c) Làm nghề hay ngành nghề mà không đúng chuyên ngành hay ngành mình đã học. 

d) Làm nghề hay ngành nghề mà sử dụng lao động tay chân, không cần phải học nhiều như thu hoạch 

trái cây. 

Paragraph 2:  

3. Cũng theo ông Masaki Yamashita, nhân viên Việt làm việc tại công ty ông ngại nói chuyện với cấp trên 

là người lớn tuổi. “Công việc phát sinh vấn đề gì các bạn thường ngại nói với cấp trên mà chỉ nói với nhau. 

Đến khi cấp trên biết thì việc đã rất lớn và giải quyết rất mất thời gian” - ông Masaki nói thêm.. Cấp trên 

là  

a) người có vị trí cao hơn mình trong công ty. 

b) Người có vị trí thấp hơn mình trong công ty. 

c) Người nhỏ tuổi hơn mình trong công ty. 

d) Người lớn tuổi hơn mình trong công ty 

Paragraph 3:  

4. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi đa số các bạn sinh viên Việt Nam, những người vốn rất mạnh trong 

kiến thức chuyên môn, lại không lọt vào mắt các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước – bởi sự thiếu hụt 

các kỹ năng sống cần thiết cho công việc.  

a) Đa số các bạn sinh viên có kiến thức về chuyên  ngành mình  học nhưng không được các nhà tuyển dụng chọn 

vào làm việc. 

b) Đa số các bạn sinh viên có kiến thức về chuyên  ngành mình học được các nhà tuyển dụng chọn vào làm việc. 

c) Đa số các bạn sinh viên có kiến thức về chuyên ngành mình học và các kỹ năng cần có khi làm việc nhưng 

không được các nhà tuyển dụng chọn vào làm việc 

d) Đa số các bạn sinh viên có kiến thức về chuyên ngành mình học và các kỹ năng cần có khi làm việc  được các 

nhà tuyển dụng chọn vào làm việc. 

II.2.4.2. Find the sentences in the text that have these patterns 

1. Theo+ noun/pronoun 

 ..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 
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2. Pronoun+cho biết/ cho rằng/ nói 

..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

 3. Tương tự + noun/ noun phrase 

  ..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

II.2.4.3 Match the patterns with the correct functions 

1. Theo+ noun/pronoun 

2. Pronoun+cho biết/ cho rằng/ nói 

3. Tương tự + noun/ noun phrase 

a) cite someone’s opinion 

b) introduce a similar and paralell idea 

c) cite someone’s opinion, a source of information or 

data 

II.2.4.4 Give an example for each pattern.  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

III. POST ACTIVITY (approx. 15’ or more) 

III. 1 Discussion: have the class work in pairs or groups 

1. List 4 most important soft skills relevant to employment seeking and job performance, explain 

why do you come up with such ranking. 

2. Have you worked? 

a.  If yes, how and why did you get accepted?  what soft skills did the work require?  

b. If no, what kind of job do you want to work after graduation?  What soft skills would the work 

require? And how would you prepare for the future job? 
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3. Let’s relate to the relevant situation in the US and give 3-5 comparative observations/opinions 

accompanied with your own explanations for such different/similar situation. Prompt questions: 

 Is it difficult or easier for American fresh graduates to find a job? Why? 

 What do you think to be the strongest job skill for American fresh graduates?  

 Their weakest job skills? (among those listed in the reading text) 

 

 

III. 2 Writing: (HW) 

Write a short essay to discuss the same issue (soft skills and their significances in post graduate 

employment) based on your real experience and research. Use the following questions as guidelines: 

1. Do you think students in the US (yourself) have to face the same problem discussed in those articles. 

Why and why not? Substantiate your argument with evidences (from your own academic experience 

or researched data)   

2. Give a short conclusion to reflect your own experience and opinion on the issue being discussed. 

(Do you take it as an important aspect of your own academic journey? Why and why not, and how 

you are going to deal with such issue in real life)    

Language should be used: kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, diễn thuyết, 

trình bày, giao tiếp xã hội, kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống 

kiến thức, cấp trên, người thành đạt, người tuyển dụng, phát sinh/giải quyết vấn đề, số liệu, trái ngành 

nghề, thất nghiệp, mất điểm.  

 

************************************************************************ 

 

Reading text:  

Kỹ Năng Sống và Vấn Đề Xin Việc Sau Tốt Nghiệp  

Part 1:  

Theo số liệu gần nhất được công bố hồi tháng 7/2012 thì tỷ lệ thất nghiệp sau khi ra trường của sinh viên ở 

Việt Nam là 63% (dựa trên khảo sát của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (MOET) năm 2011) – một con số có thể 

nói là không hề nhỏ, vậy nguyên nhân là do đâu, trong khi số lượng các trường đại học, cao đẳng hiện tại ở 

Việt Nam đã xấp xỉ con số 500, với lượng học viên mỗi trường dao động từ vài trăm  đến vài nghìn? 

Một trong những nguyên nhân được nêu ra nhiều nhất là… sự thiếu kỹ năng mềm. 

Bà Nguyễn Thị Thu Giao, Giám đốc nhân sự Công ty Interfloor Việt Nam: “Kỹ năng của sinh viên mới ra 

trường là chưa hình thành nếu không muốn nói là không có, trên 80% sinh viên mới ra trường có kiến thức 

nhưng quá yếu kỹ năng xử lý những tình huống và điều đó làm “mất điểm” ngay từ đầu khi tiếp xúc với các 

nhà tuyển dụng.” 

http://www.giohocduong.vn/khoa-hoc/xa-hoi-hoc/688-ky-nang-song.html
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Còn theo GS Phạm Minh Hạc: “Tại hội chợ việc làm ở Đà Nẵng, Hà Nội thì 1000 em cũng chỉ tuyển được 5 

– 7 người vào làm việc.” 

Và, dựa theo số liệu của Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn thì “Có 26,2% cử nhân ĐH ra trường 

không có việc làm; 70,8% cử nhân có việc làm nhưng phần lớn là làm trái ngành nghề; chỉ 19% làm đúng 

ngành nghề được đào tạo.” 

Những số liệu trên nêu rõ thực trạng đáng báo động của việc thiếu sót các kỹ năng cần thiết cho giao tiếp xã 

hội và ứng xử, cũng như khả năng xử lý tình huống trong công việc thực của sinh viên hiện nay. Và, những 

thiếu sót đó lại chính là những yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

(số liệu được tổng hợp từ Internet) 

Part 2:  

Vậy, các doanh nghiệp cần gì ở sinh viên? Kỹ năng mềm là gì? 

Tại hội thảo của ĐH quốc gia TP.HCM, doanh nghiệp đã nêu ra những ý kiến nhận xét cho các bạn sinh 

viên mới ra trường: 

Ông Masaki Yamashita - chủ tịch Hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - cho biết nhiều doanh nghiệp 

nước ngoài không hài lòng với kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm của nhân viên Việt Nam làm 

việc tại công ty họ. 

“Trong công việc, chắc chắn sẽ nảy sinh những vấn đề mà không có khả năng làm việc nhóm thì không thể 

giải quyết được. Ở công ty tôi, có vấn đề thảo luận bằng tiếng Anh thì các bạn không hiểu. Tôi để các bạn 

trao đổi với nhau bằng tiếng Việt thì các bạn nói không phải lỗi do tôi. Cuối cùng, không giải quyết được 

gì” - ông Masaki Yamashita nói. 

Cũng theo ông Masaki Yamashita, nhân viên Việt làm việc tại công ty ông ngại nói chuyện với cấp trên là 

người lớn tuổi. “Công việc phát sinh vấn đề gì các bạn thường ngại nói với cấp trên mà chỉ nói với nhau. 

Đến khi cấp trên biết thì việc đã rất lớn và giải quyết rất mất thời gian” - ông Masaki nói thêm. 

Tương tự, ông Trần Thanh Liêm - Tổng công ty điện lực TP.HCM - cũng cho rằng sinh viên về làm việc tại 

công ty ông còn thiếu một số kỹ năng như diễn thuyết, trình bày và đặc biệt là yếu ngoại ngữ. Ông Liêm 

nói: “Các bạn có thể đọc được, viết được nhưng không nói được. Do đó, chúng tôi khó tìm được người để 

cử đi dự hội thảo, hội nghị và học tập ở nước ngoài. Một kỹ năng nữa là làm việc nhóm. Các bạn làm việc 

cá nhân rất tốt nhưng khi làm việc nhóm có những bất đồng không giải quyết được. Các bạn cũng yếu về kỹ 

năng nghiên cứu, viết luận, nhìn nhận vấn đề khó khăn của cơ quan để giải quyết.” 

Part 3:  

Kỹ năng mềm, hay còn gọi là thang đo EQ – Emotional Intelligence Quotient – là những kỹ năng phục vụ 

cho việc sinh tồn và giao tiếp, ứng xử của con người trong cuộc sống hằng ngày, bao gồm: 

 Kỹ năng làm việc theo nhóm  
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 Kỹ năng thuyết trình  

 Kỹ năng giao tiếp với người khác và cách vận dụng từ ngữ trong giao tiếp  

 Kỹ năng thuyết phục người khác  

 Khả năng ứng phó với các tình trạng khủng hoảng  

 Kỹ năng sáng tạo và đổi mới  

Thực tế cũng cho thấy rằng: những người thành đạt chủ yếu chỉ do 25% từ chuyên môn, còn lại 75% là từ 

những kỹ năng mềm mà họ được trang bị. Bấy nhiêu đủ để thấy rằng, sức mạnh của ngôn ngữ, giao tiếp và 

cách ứng xử trong đời sống là vô cùng quan trọng, bởi chúng thể hiện bản lĩnh và sự khôn khéo của con 

người trong các tình huống nhạy cảm và nguy cấp nhất. 

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi đa số các bạn sinh viên Việt Nam, những người vốn rất mạnh trong kiến 

thức chuyên môn, lại không lọt vào mắt các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước – bởi sự thiếu hụt các kỹ 

năng sống cần thiết cho công việc. 

 

 


