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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

 ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

▪ Tên chương trình: ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH 

▪ Mã ngành: D220101 

▪ Trình độ đào tạo: Đại học 

▪ Loại hình đào tạo: Chính quy 

▪ Thời gian đào tạo: 9 học kỳ (3,5 năm) 

▪ Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đáp ứng đủ tiêu chuẩn học 

đại học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện tuyển sinh của 

Trường Đại học Phú Xuân 

▪ Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Được thực hiện theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GDĐT, cụ thể: 

+ Quy trình đào tạo: Thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ 

+ Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đủ các điều kiện sau sẽ được Hội đồng xét công nhận 

tốt nghiệp: 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, người học không bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự 

- Tích lũy đủ số lượng tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo 

- Có điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên (đã quy đổi 

theo thang điểm 4.0) 

- Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần do Hiệu 

trưởng quy định 

- Có đủ chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Chứng chỉ An ninh – Quốc phòng 
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▪ Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Đại học Ngôn ngữ Anh 

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Mục tiêu đào tạo 

2.1.1. Mục tiêu tổng quát 

Đào tạo trình độ cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, 

phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc 

hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh như thông dịch viên, biên 

dịch viên, thư ký cao cấp, tiếp tân khách sạn hoặc công ty, hướng dẫn viên du lịch hoặc 

làm việc tại các công ty dịch vụ – thương mại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của 

nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. 

2.1.2 Mục tiêu cụ thể 

2.1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

▪ Kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về Ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã 

hội; lý thuyết biên-phiên dịch, kiến thức bổ trợ về Quan hệ quốc tế nhằm bảo đảm cho 

sinh viên khi ra trường đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu 

quả trong các lĩnh vực chuyên môn như công tác biên - phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh, 

và có thể đảm đương các công việc đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp tại các Bộ, Ban, 

Ngành trung ương, địa phương, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp. 

- Tích lũy được kiến thức nền tảng về ngành Ngôn ngữ Anh (ngữ âm, hình thái, ngữ 

pháp, cú pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng, để phục vụ công tác thực tiễn cũng như để học các 

chương trình sau đại học ở trong và ngoài nước. 

- Vận dụng được kiến thức nền tảng về ngành Ngôn ngữ Anh (ngữ âm, hình thái, 

ngữ pháp, cú pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng, văn hóa, văn học) để lý giải, phân tích các hiện 

tượng ngôn ngữ. 

- Vận dụng được kiến thức nền tảng về ngành Ngôn ngữ Anh (ngữ âm, hình thái, 

ngữ pháp, cú pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng, văn hóa, văn học) vào kỹ năng giao tiếp ngôn 
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ngữ một cách thuần thục ở cấp độ 5 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc 

tương đương C1 theo khung CEFR. 

- Vận dụng được kiến thức nền tảng về văn hóa xã hội của Vương quốc Anh và Hoa 

Kỳ, các nước Đông Nam Á vào các tình huống giao tiếp ngôn ngữ và để tránh được các 

sốc văn hóa. 

- Tích lũy được kiến thức về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyên 

ngành tiếng Anh với tư cách là một ngoại ngữ và công cụ biên phiên dịch. 

- Phân tích, tổng hợp được các kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh với tư cách là một 

ngoại ngữ và công cụ biên phiên dịch. 

- Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện được các kỹ năng năng giao tiếp 

ngôn ngữ (tiếng Anh) trong công việc có liên quan đến chuyên ngành một cách trôi chảy, 

thông suốt trong các ngữ huống thông thường của thực tiễn công việc. 

- Có trình độ ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) tương đương trình độ HKS2. 

- Sử dụng được kiến thức ngôn ngữ và chuyên ngành để đánh giá các văn bản sẽ sử 

dụng cho mục đích giao tiếp, dịch thuật và tác nghiệp ở môi trường làm việc. 

▪ Kỹ năng 

-  Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) trong tác nghiệp 

ở môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh. 

- Sử dụng được các kỹ năng biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh để dịch các thể loại văn 

bản khác nhau; có năng lực biên phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh ở mức cơ bản. 

- Sử dụng được các kỹ năng biên-phiên dịch theo nhóm. 

- Sử dụng được các kỹ năng soạn thảo văn bản, tác nghiệp văn phòng ở các công ty, 

tổ chức có yếu tố nước ngoài. 

- Đạt được kỹ năng, thao tác cơ bản trong nghiên cứu khoa học. 

- Đạt được năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh (nghe, 

nói, đọc, viết). 
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- Đạt được năng lực sử dụng các thao tác ngôn ngữ trong công việc biên phiên dịch. 

- Có các kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm, quản lý và lãnh đạo. 

- Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng, thái độ làm việc phù hợp và chuyên 

nghiệp thông qua mô hình Learning Office, học như đi làm ngay tại trường, giúp sinh 

viên trải nghiệm và hình thành tác phong doanh nghiệp hiện đại. 

2.1.2.2. Chính trị, đạo đức; thể chất, quốc phòng 

▪ Chính trị, đạo đức 

- Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung. 

- Có nhận thức đúng đắn về đường lối xây dựng và phát triển đất nước.  

- Hiểu biết về pháp luật và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công 

dân. 

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, kiến thức cộng đồng và tác 

phong làm việc chuyên nghiệp. 

- Có lối sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá 

dân tộc. 

- Thể hiện ý thức tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá 

nhân cần thiết để đáp ứng yêu cầu của công việc và của nhà tuyển dụng. 

▪ Thể chất, quốc phòng: 

- Có kiến thức, kỹ năng cần thiết về thể dục, thể thao. 

- Nắm được các phương pháp rèn luyện thể chất để bảo vệ và tăng cường sức khoẻ, 

nâng cao thể lực đáp ứng yêu cầu của công việc. 

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng – an ninh, sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

2.2. Cơ hội việc làm 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể ứng tuyển những vị trí công 

việc sau: 



 

8 
 

- Biên dịch, phiên dịch 

- Trợ lý ngôn ngữ, thư ký 

- Giảng dạy ngôn ngữ Anh 

- Công tác đối ngoại 

- Hướng dẫn viên du lịch 
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2. 3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

 

Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 

1 Kiến thức cơ sở và lập luận ngành 

1.1 Sử dụng kiến thức chung 

1.1.1 
Hiểu biết về kinh tế, chính trị, đường lối cách mạng của Đảng CSVN để đóng 

góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng. 

1.1.3 Thực hiện các bài tập thể dục để nâng cao thể chất 

1.1.4 
Hiểu tầm quan trọng của giáo dục an ninh-quốc phòng để cùng xã hội, cộng 

đồng bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

1.1.5 
Nắm vững và áp dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tin học văn 

phòng vào trong công việc để tăng hiệu quả công việc. 

1.2 Sử dụng kiến thức cơ sở ngành 

1.2.1 
Tổng quan về ngành nghề NNA, tính chất công việc, đạo đức, môi trường làm 

việc và công việc tương lai 

1.2.2 Sử dụng thành thạo các công cụ và môi trường học tập tại Phú Xuân. 

1.2.3 

Nhận dạng và phát âm chuẩn hệ thống ngữ âm-âm vị tiếng Anh;  mô tả và phân 

loại âm; nắm được vai trò và các quy luật biến đổi của âm vị trong ngôn ngữ, 

dấu nhấn và ngữ điệu. 

1.2.4 
Giao tiếp bằng tiếng Anh khoảng 15 tình huống giao tiếp hằng ngày (chào hỏi, 

giới thiệu bản thân, gia đình,bạn bè, thầy cô, lớp học …) 

1.2.5 Đọc và hiểu được các đoạn văn ngắn về các chủ đề thường nhật. 

1.2.6 
Giao tiếp bằng tiếng Anh khoảng 15 tình huống giao tiếp nâng cao (văn hóa-xã 

hội, giáo dục, môi trường, sức khỏe, chính trị,…….) 
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1.2.7 Đọc được các bản tin và bài báo ngắn 

1.2.6 

Viết được bức thư hoàn chỉnh, tờ ghi chú, mẩu tin nhắn, thư điện tử ….  (trình 

độ cơ bản) và cách viết một số thể loại đánh giá ( review) phổ biến hiện nay 

như : đánh giá 1 bộ film (film review), đánh giá một nhà hàng (restaurant 

review), đánh giá một quyển sách (book review), đánh giá một câu chuyện 

(story review). 

1.2.7 
Giao tiếp bằng tiếng Anh khoảng 15 tình huống giao tiếp nâng cao (văn hóa-xã 

hội, giáo dục, môi trường, sức khỏe, chính trị,…….) 

1.2.8 
Phân biệt các kỹ năng đọc cụ thể để áp dụng trong các bài đọc hàng ngày và 

lĩnh vực kinh tế thương mại 

1.2.9 
Nắm vững các kiến thức về lý thuyết dịch, áp dụng vào dịch các văn bản ngắn, 

bản tin ngắn, email, quảng cáo, thông báo. 

1.2.10 

Viết được các bài luận tiếng Anh  theo các thể loại khác nhau: giải thích  1 tiến 

trình (explaining a process), so sánh & đối chiếu (compare & contrast), chia và 

phân loại (dividing and classifying), kể chuyện (narrative), mô tả (describing), 

nguyên nhân & kết quả (cause & effect), thuyết phục (persuasive), và bình luận 

(argumentative).  

1.2.11 Nắm bắt kỹ năng làm bài thi Nghe-Nói-Đọc–Viết  các chứng chỉ quốc tế. 

1.2.12 

Nắm vững các kiến thức về lý thuyết dịch, áp dụng vào dịch thuật, thực hiện 

dịch câu, đoạn và các tình huống trong lĩnh vực kinh tế- thương mại, du lịch & 

môi trường. 

1.2.13 Viết được các bản tin, thư tín, email, ghi chú, thông báo, hợp đồng thương mại 

1.3 Sử dụng kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu 

1.3.1 
Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ để sử dụng trong các tình huống cụ thể và đối 

chiếu giữa Tiếng Việt và ngoại ngữ đang học. 

1.3.2 Trình bày các bài diễn thuyết về đề tài tự chọn trước đám đông. 
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1.3.3 

Nhận biết sự khác biệt của các nền văn hóa khác nhau để ứng biến và giải 

quyết các vấn đề có thể phát sinh trong giao tiếp xuyên văn hóa trong các môi 

trường và hoàn cảnh làm việc khác nhau. 

1.3.4 Nắm được cách viết bài báo tiếng Anh  

 1.3.5 

Có kiến thức chuyên sâu về thủ thuật biên dịch và phiên dịch, có vốn ngữ pháp 

đặc thù trong lĩnh vực dịch thuật, có vốn thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực 

chuyên ngành kinh tế, thương mại, du lịch, văn phòng, cũng như kiến thức nền 

tảng về các lĩnh vực nêu trên để phục vụ cho công việc chính là biên – phiên 

dịch 

1.4 Thực tập doanh nghiệp OJT và khóa luận tốt nghiệp 

  Thực tập doanh nghiệp OJT 

1.4.1 Hiểu môi trường làm việc thực tế trong doanh nghiệp 

1.4.2 Củng cố và sử dụng kiến thức đã học trong các dự án (project) thực tế. 

1.4.3 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự nghiên cứu công nghệ 

  Khóa luận tốt nghiệp 

1.4.4 
Phát triển kỹ năng khai thác và xử lý thông tin phục vụ cho công việc nghiên 

cứu 

 1.4.5 Củng cố và vận dụng kiến thức đã học trong luận án tốt nghiệp 

1.4.6 
Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và công nghệ thông tin phục vụ cho 

luận án. 

2 Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp  

2.1 Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề 

2.1.1 Xác định và nêu vấn đề; 

2.1.2 Xác định khả năng dự báo và phân tích; 
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2.1.3 Thực hành khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp và kiến nghị. 

2.2 Thái độ cá nhân 

2.2.1 Thể hiện tính kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp; 

2.2.2 Phát triển tính tháo vát và linh hoạt; 

2.2.3 Chủ động tiếp thu ý kiến để nâng hiệu quả công việc; 

2.2.4 Phát triển khả năng tự học tập và rèn luyện suốt đời; 

2.2.5 Xác định khả năng quản lý nguồn lực và thời gian. 

2.3 Đạo đức, tính công bằng và trách nhiệm 

2.3.1 Xây dựng đạo đức nghề nghiệp; 

2.3.2 Nhận biết thái độ tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp; 

2.3.3 Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp; 

2.3.4 Thiết lập kế hoạch cho nghề nghiệp của mình; 

2.3.5 Phát triển tính trung thực. 

3 Kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp 

3.1 Làm việc theo nhóm 

3.1.1 Thực hiện thành lập nhóm hiệu quả; 

3.1.2 Tổ chức hoạt động nhóm và lãnh đạo nhóm; 

3.1.3 Xây dựng khả năng giải quyết xung đột trong nhóm; 

3.1.4 Thiết kế việc huấn luyện, giám sát, động viên, khen thưởng nhóm. 

3.2 Giao tiếp 

3.2.1 Giao tiếp tốt bằng lời nói: qua điện thoại, giao tiếp trực tiếp 

3.2.2 Xác định khả năng giao tiếp, diễn tả bằng văn bản viết qua email, báo cáo, hình 
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ảnh,…; 

3.2.3 Phát triển khả năng thuyết trình hiệu quả; 

3.2.4 Thực hành khả năng đàm phán với khách hàng. 

3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ 

3.3.1 Ứng dụng khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn; 

3.3.2 Thực hành khả năng viết email, báo cáo, viết bài bằng tiếng Anh. 

 

3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC 

3.1. Sinh viên 

- Tham dự tối thiểu 80 % số giờ trên lớp và hoàn thành bài tập theo yêu cầu 

- Yêu cầu sinh viên có giáo trình bắt buộc tại mỗi buổi học trên lớp; nếu không, 

Giảng viên không tính điểm danh cho sinh viên buổi học đó. 

- Thực hiện các nhiệm vụ sinh viên trước giờ học và sau giờ học được nêu chi tiết 

trong lịch trình học. 

- Tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học trên lớp 

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giảng viên giao. 

- Hoàn thiện và nộp đúng hạn giai đoạn bài dự án và bản báo cáo dự án cuối học kỳ 

- Được sử dụng laptop trong giờ học theo sự điều phối và yêu cầu của giảng viên 

- Sử dụng các tài nguyên đi kèm sách (nếu có) và tìm kiếm thêm các tài nguyên 

tham khảo từ các nguồn khác nhau để hoàn thiện kiến thức học. 

- Truy cập website tài nguyên (http://uni.iae.edu.vn) để có thông tin và tài nguyên 

cập nhật nhất của khóa học.  

- Email cho giảng viên khi có câu hỏi thắc mắc ngoài giờ học. 
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3.2. Cấu trúc đánh giá 

● Thang điểm: Từ 1 đến 10 

● Đánh giá quá trình:  50% 

- Điểm thái độ: 20% 

- Điểm bài tập lý thuyết: 40% 

- Điểm bài tập thực hành: 40% 

● Đánh giá cuối học phần:   50%  (Bảo vệ dự án trước Hội đồng) 

           (Nộp bản báo cáo dự án trước ngày bảo vệ 03 ngày) 

- Điểm thái độ: 20% 

- Điểm kiến thức lý thuyết: 40% 

- Điểm kỹ năng thực hành: 40% 

● Hình thức đánh giá:  

- Điểm quá trình và điểm cuối học phần đều được đánh giá qua các dự án học tập - 

Learning project based (LPB). Trong đó: 

- Trên 80% được đánh giá qua dự án, theo Learning Project-based (LPB), những 

môn học không thể đánh giá theo LPB có thể được đánh gia qua hình thức thi kết thúc 

học phần. 

● Quy đổi sang thang điểm tín chỉ 

Các học phần của chương trình được đánh giá theo thang điểm 10, được ghi cả bằng số 

và bằng chữ. Thang điểm 10 được quy đổi sang điểm chữ như sau: 

STT Thang điểm 10 Thang điểm chữ Xếp loại 

1 Từ 8,5 đến 10 A Giỏi 

2 Từ 7,0 đến 8,4 B Khá 
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3 Từ 5,5 đến 6,9 C Trung bình 

4 Từ 4,0 đến 5,4 D Trung bình yếu 

5 Từ 0 đến 3.9 F Kém 

○  

● Tiêu chuẩn đạt 

Điểm tổng kết đạt D trở lên, không có điểm thành phần nào bị điểm F. 
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PHẦN 2: CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 

I. YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

▪ Tổng số tín chỉ: 125 

- Khối lượng kiến thức chung: 28 TC 

- Khối lượng kiến thức cơ sở ngành: 45 TC 

- Khối lượng kiến thức chuyên ngành: 27 TC 

- Thực tập tốt nghiệp và khóa luận: 25 TC 

Lưu ý: Tổng số tín chỉ trên không bao gồm: Giáo dục Quốc phòng và định hướng; Các 

hoạt động rèn luyện bắt buộc và tự chọn. 

 

II. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại HP Số tiết  

Học 

kỳ 

(dự 

kiến)

Bắt 

buộc

Tự 

chọn

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

& 

Revie

w 

Tự 

học 

A 
Khối kiến thức chung 28 TC  

(Bắt buộc: 28 TC; Tự chọn: 0 TC) 
28     

 
 

1 PHI2011 
Những NLCB của CN-

ML 1 
2 x  20 20 

 
6 

2 PHI2021 
Những NLCB của CN-

ML 2 
3 x  20 30 10 6 
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3 POL2011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x  20 20  7 

4 POL2021 
Đường lối cách mạng 

của ĐCS-VN 
3 x  15 30 45 7 

5 CHN1011 Tiếng Trung 1 3 x  15 30 45 2 

6 CHN1021 Tiếng Trung 2 3 x  15 30 45 3 

7 CHN1031 Tiếng Trung 3 3 x  15 30 45 4 

8 ORT1021 
Phương pháp & công cụ 

học tập 
3 x  15 30 45 1 

9 ORT2011 
Phỏng vấn, tìm việc và 

làm việc 
3 x  20 30 10 7 

10 ORT1011 Nhập môn nghề nghiệp 3 x  15 30 45 1 

B 
Khối kiến thức cơ sở ngành 45 TC  

(Bắt buộc: 39  TC; Tự chọn: 6 TC) 
45       

1 ENG1011 Ngữ âm-âm vị 3 x  15 30 45 1 

2 
ENG1021 

Giao tiếp (1): Các tình 

huống cơ bản 
3 X  15 30 45 1 

3 
ENG1231 

Đọc (1): Đọc các đoạn 

văn ngắn 
3 x  15 30 45 1 

4 

ENG1041 

Giao tiếp (2): Các tình 

huống giao tiếp nâng 

cao 

3 x  15 30 45 2 

5 
ENG1051 

Đọc (2): News & 

Article Reading 
3 x  15 30 45 2 

6 ENG1061 Post writing 3 x  15 30 45 2 
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7 ENG1071 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 x  15 30 45 2 

8 
ENG1081 

Giao tiếp (3): Business 

meetings 
3 x  15 30 45 3 

9 ENG1091 Thực hành dịch 1 3 x  15 30 45 3 

10 ENG1101 Paragraph Writing 3 x  15 30 45 3 

11 
ENG1111 

Đọc (3): Business 

Reading 
3 x  15 30 45 3 

12 

ENG1121 

Giao tiếp (4):Basic 

IELTS Speaking & 

Listening 

3 x  15 30 45 4 

13 
ENG1131 

Tiếng Anh thư tín 

thương mại 
3  x 15 30 45 4 

14 
SEN3911-1 

Chuyên đề (1): IELTS 

reading 
3  x 15 30 45 4 

15 
SEN3921 

Chuyên đề (2): Essay 

writing 
3 x  15 30 45 4 

16 
SEN 

Chuyên đề (6): Tiếng 

Anh Kế toán 
3  x 15 30 45 4 

17 

SEN 

Chuyên đề (7): Tiếng 

Anh Công nghệ thông 

tin 

3  x 15 30 45 4 

C 

Khối kiến thức chuyên ngành và 

chuyên sâu 27 TC (Bắt buộc: 18 TC; 

Tự chọn: 9 TC) 

27       

1 ENG2031 Public Speaking 3 x  15 30 45 5 
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2 ENG2011 Dẫn luận ngôn ngữ 3 x  15 30 45 5 

3 ENG2021-1 Thực hành thực tế 3 x  15 30 45 5 

4 SEN3931-1 
Chuyên đề (3):Văn hoá 

Anh ngữ 
3 x  15 30 45 5 

5 SEN3941-1 
Chuyên đề (4):Viết 4: 

Viết nâng cao 
3  x 15 30 45 5 

6 ENG2061 Giao thoa văn hoá 3 x  15 30 45 6 

7 ENG1131-1 
Trend (1): Thực hành 

dịch 2 
3 x  15 30 45 6 

8 ENG2101-1 
Trend (2): Thực hành 

dịch 3 
3  x 15 30 45 6 

9 ENG 
Trend (3):Tiếng Anh 

cảnh điểm du lịch Huế 
3  x 15 30 45 6 

10 ENG 
Trend (4): Tiếng Anh 

quản trị khách sạn 
3  x 15 30 45 6 

11  

Chuyên đề (5):Tiếng 

Anh nhà hàng, khách 

sạn 

3  x 15 30 45 6 

D 
Thực tập doanh nghiệp (OJT) và khóa 

luận tốt nghiệp 
25       

1 OJT3011 
Thực tập doanh nghiệp 

(OJT) 
15 x     8 

2 PRJ3031 Khóa luận tốt nghiệp 10 x     9 

 TỔNG CỘNG 125       
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3. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

STT Mã HP Tên học phần 

HK1: Nhập môn 

1. ORT1011 Nhập môn nghề nghiệp 

2. ORT1021 Phương pháp & công cụ học tập 

3. ENG1011 Ngữ âm-âm vị 

4. ENG1021 Giao tiếp 1: Các tình huống cơ bản 

5. ENG1231 Đọc 1: Đọc các đoạn văn ngắn 

HK2: Giao tiếp thông thường 

1. ENG1041 Giao tiếp 2: Các tình huống giao tiếp nâng cao 

2. ENG1051 Đọc 2: News and Article Reading 

3. ENG1061 Post writing 

4. ENG1071 Ngữ pháp tiếng Anh 

5. CHN1011 Tiếng Trung 1 

HK3: Giao tiếp nhóm 

1. ENG1081 Giao tiếp 3: Business meetings 

2. ENG1091 Thực hành dịch cơ bản 

3. ENG1101 Paragraph writing 

4. ENG1111 Đọc 3: Business reading 

5. CHN1021 Tiếng Trung 2 

HK4: Giao tiếp kinh doanh 
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1. ENG1121 Giao tiếp 4: Basic IELTS Speaking and Listening 

2. ENG1131 Tiếng Anh thư tín thương mại 

3. ENG1141-1 Chuyên đề 1: Đọc 4-IELTS Reading 

4. ENG1151 Chuyên đề 2: Viết 3-Essay writing 

    5. SEN3 Chuyên đề (6):Tiếng Anh Kế toán 

  6.  SEN3 Chuyên đề (7):Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

7. CHN1031 Tiếng Trung 3 

HK5: Quan hệ công chúng 

1. ENG2011 Dẫn luận ngôn ngữ 

2. ENG2031 Public speaking 

3. ENG2041-1 Chuyên đề (3): Văn hóa Anh ngữ 

4. ENG2051-1 Chuyên đề (4): Viết 4 (Viết nâng cao) 

5. ENG2021-1 Thực hành thực tế 

HK6: Industry trends 

1. PHI2011 Những NLCB của CN-ML 1 

2. PHI201 Những NLCB của CN-ML 2 

3. ENG2061 Giao thoa văn hóa 

4. ENG1131-1 Trend (1): Thực hành dịch 2 

5. ENG2111-1 Trend (2): Thực hành dịch 3 

   6. ENG Trend (3):Tiếng Anh cảnh điểm du lịch Huế 

  7.  ENG Trend (4): Tiếng Anh quản trị khách sạn 

HK7: Tư tưởng và chính trị 
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1. SEN3951-1 Chuyên đề (5):Tiếng Anh Nhà hàng khách sạn  

2. ORT2011 Phỏng vấn, tìm việc và làm việc 

3. POL2011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

4. POL2021 Đường lối cách mạng của ĐCS-VN 

HK8: Thực tập doanh nghiệp 

1. OJT3011 Thực tập doanh nghiệp (OJT) 

HK9: Khóa luận tốt nghiệp 

1. PRJ3031 Khóa luận tốt nghiệp 

 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

Trường Đại học Phú Xuân áp dụng mô hình ASK (Attitude (thái độ) – Skills (Kỹ năng) –

 Knowledge (kiến thức) trong đào tạo sinh viên với mục tiêu học để có nghề nghiệp, học 

để có việc làm, học để có khả năng tự học. Nhà trường xác định rõ việc trang bị đầy đủ 

ba yếu tố chính thái độ, kỹ năng và kiến thức là hành trang để sinh viên lập nghiệp, và 

tiếp tục phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0. Trong đó, việc xây dựng một thái độ 

tích cực chuyên nghiệp, hình thành các kỹ năng quan trọng cũng như khả năng học tập 

suốt đời được nhấn mạnh, tiếp đến kiến thức là phần không thể thiếu để sinh viên Trường 

Đại học Phú Xuân khẳng định mình trong chuyên môn nghề nghiệp. 

Để thực hiện mục tiêu đó, Nhà trường đã đổi mới toàn diện phương pháp giảng dạy và 

học tập:  

Lấy người học làm trung tâm 

Việc dạy học ở Nhà trường lấy sinh viên làm trung tâm, nhấn mạnh đến sự tự giác 

và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mỗi cá nhân. Giảng viên (người đứng lớp 

dạy lý thuyết, người hướng dẫn dạy thực hành, người rà soát giải đáp những thắc mắc…) 

là những người hướng dẫn nhằm truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm và giải đáp thắc 
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mắc cho thế hệ sau giúp sinh viên định hướng nhanh hơn, đi nhanh hơn trong ngành 

nghề. 

Giảng viên giảng dạy không chỉ là các thầy cô cơ hữu của trường mà còn kết hợp 

với các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, những người am hiểu chuyên ngành từ trãi 

nghiệm thực tế tạo sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên 

tiếp cận sớm với các tổ chức tuyển dụng, tạo cơ hội có việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Tái cấu trúc nội dung giảng dạy 

Phần lớn các học phần trong chương trình giảng dạy có 3 tín chỉ, được tổ chức biên 

soạn thành 10 bài học, mỗi bài 06 tiết dạy theo cấu trúc 02 tiết lý thuyết, 03 tiết thực hành 

và 01 tiết giải đáp. Các học phần được tổ chức dạy học lý thuyết kết hợp thực hành theo 

phương pháp học qua dự án (Project Based Learning - PBL) với mô hình “Learning 

office”, học như đi làm. Ngoài giờ học lý thuyết sinh viên được trải nghiệm môi trường 

văn phòng làm việc chuyên nghiệp. Ở đây, sinh viên sẽ vận dụng những kiến thức đã học 

để giải quyết những vấn đề thực tế thông qua những bài thực hành và dự án được thiết kế 

dựa trên mục tiêu đào tạo “học để có nghề nghiệp, học để có việc làm, học để có khả 

năng tự học”.  

Thái độ và kỹ năng của sinh viên được tôi luyện ở các giờ học trải nghiệm theo mô 

hình “Learning Office” có tính chuyên nghiệp như sẽ phải tuân thủ chặt chẽ nội quy, tác 

phong của một người đi làm, học hỏi, trao đổi và tôn trọng lẫn nhau trong một không 

gian mở, tự tìm kiếm thông tin, tự rèn luyện phát triển mình để giải quyết hết những vấn 

đề gặp phải. Tất cả những yếu tố này sẽ tôi luyện sinh viên ngày một trưởng thành, ngày 

một mới hơn sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi của thời đại công nghệ số, thời đại công 

nghiệp 4.0. 

Với thiết kế cấu trúc các học phần kết hợp phương pháp học theo dự án (PBL) áp 

dụng mô hình dạy học “Learning Office”, ở Trường đại học Phú Xuân luôn đảm bảo tỉ lệ 

50% lý thuyết và 50% dạy thực hành xuyên suốt trong chương trình đào tạo đáp ứng tốt 

việc học đi đôi với hành.  

Tăng cường các cơ hội lĩnh hội của sinh viên 
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Với phương pháp dạy học hiện đại ở PXU, sinh viên có thể lĩnh hội kiến thức từ 

nhiều nguồn khác nhau: kinh nghiệm của giảng viên, giáo trình, các tài liệu khoa học phù 

hợp, học hỏi kiến thức lẫn nhau, tra cứu tìm kiếm từ kho tri thức khổng lồ 

internet…Thêm nữa sinh viên cần rèn luyện thái độ tích cực, cầu tiến, yêu thích làm việc 

cũng như thái độ tôn trọng môi trường và sự khác biệt. Ngoài ra kết hợp với những hiểu 

biết, kinh nghiệm và nhu cầu, sinh viên dần luyện cho mình kỹ năng cần thiết như kỹ 

năng tư duy mạch lạc, trình bày tự tin lưu loác, kỹ năng đánh giá và giải quyết vấn đề gặp 

phải.  

Đổi mới toàn diện lộ trình đào tạo 

Toàn bộ chương trình đào tạo đã và đang được đổi mới toàn diện. Phương pháp đào 

tạo mới dựa trên lộ trình 5 giai đoạn của quá trình đào tạo: 

 

GĐ Mô tả Thời gian Ghi chú 

0 Học kỳ quân đội – GD-ANQP 3-4 tuần  

1 Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành 16 tuần  

2 
Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

môn 
48 tuần 

Có đủ kỹ năng để

làm việc 

3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần  

4 Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT) 16 tuần   

5 Đồ án/khóa luận tốt nghiệp 16 tuần   

 Tổng thời gian đào tạo 3.5 năm 
9 học kỳ, 

2.5HK/năm 

Tóm lại với sự thay đổi về phương pháp giảng dạy kết hợp đổi mới chương trình đào tạo, 

đầu tư cơ sở vật chất, Nhà trường hướng đến sinh viên được phát triển đồng bộ về: 

● Tri thức nghề nghiệp, bao gồm hiểu biết về ngành công nghiệp liên quan 

● Kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên ra trường phải có khả năng làm việc được ngay 
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● Tác phong và thái độ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng trong tương lai 

● Phát triển khả năng tự học của sinh viên nhằm đáp ứng các thay đổi của xã hội 

● Phát triển thể chất và văn hóa. 
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PHẦN II: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  HỌC PHẦN 

 

1.CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: NHẬP MÔN NGHỀ NGHIỆP – ORT1011 

1. Tên học phần: Nhập Môn Nghề Nghiệp   Mã học phần: ORT1011 

2. Tên Tiếng Anh:          Số tín chỉ: 03  

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: không  

 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 

-          Tổng quan về ngành Ngôn Ngữ Anh và nghề nghiệp liên quan đến ngành Ngôn 

Ngữ Anh 

-          Vai trò của ngành Ngôn Ngữ Anh. 

-          Yêu cầu đối với công việc trong ngành Ngôn Ngữ Anh; 

-          Đạo đức nghề nghiệp; 

-          Tiếp xúc với các nhà quản lý và chuyên gia trong ngành.  

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
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Mục tiêu Mô tả 
Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

(Goals) (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 
  

LO1 

Tổng quan về ngành nghề Ngôn Ngữ Anh, tính chất công 

việc, đạo đức nghề nghiệp, môi trường làm việc và công việc 

tương lai. 

1.2.1 

LO2 
Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp dưới nhiều 

hình thức 
3.1; 3.2 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 

LO1.1 
Hiểu hơn về đất nước, văn hóa và con người Vương Quốc Anh 

và một số nước sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính 

LO1.2 
Giải thích được quá trình ra đời và phát triển của Ngôn Ngữ

Anh 

LO1.3 
Hiểu được môi trường làm việc và các yêu cầu đối với công 

việc liên quan đến ngành Ngôn Ngữ Anh 

LO1.4 Hiểu được các chuẩn mực đạo đức chung trong công việc 

LO1.5 
Hiểu được các chuẩn mực đạo đức trong các nghề nghiệp liên 

quan đến ngành Ngôn Ngữ Anh 
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LO1.6 

Hiểu được nguyên tắc và tầm quan trọng bảo mật thông tin 

trong các hạng mục công việc liên quan đến ngành Ngôn Ngữ

Anh 

LO1.7 
Nắm rõ lộ trình đào tạo và chương trình  đào tạo ngành Ngôn 

Ngữ Anh 

LO1.8 

Nhận được sự chia sẻ của các nhà quản lý và chuyên gia trong 

lĩnh vực dịch thuật và hướng dẫn du lịch thông qua các buổi nói 

chuyện. 

LO2 

LO2.1 Có khả năng làm việc nhóm để thảo luận, giải quyết và thuyết 

trình các vấn đề liên quan môn học 

LO2.2 

Có khả năng giao tiếp dưới nhiều hình thức như thuyết trình, 

đàm phán, báo cáo.để thảo luận và ...giải quyết các vấn đề liên 

quan đến môn học. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

● Sách, giáo trình chính: 

Slide bài giảng của giáo viên 
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Các tài liệu đọc thêm được cung cấp bởi giảng viên. 

● Sách (TLTK) tham khảo:  

1/ http://dichthuatvnc.com/phien%20dich,%20dich%20thuat%20tieng%20anh,%20dic

h%20thuat%20tieng%20han,%20dich%20thuat%20tieng%20nhat 

2/ http://phiendichtieng.com/dao-duc-nghe-nghiep-yeu-cau-can-thiet-trong-nghe-phien-

dich/ 
 

3/ http://dichthuatabc.com/news/van-de-dao-duc-trong-nganh-dich-thuat-0  

4/ https://thanhnien.vn/toi-viet/chao-buoi-sang/dao-duc-nghe-nghiep-657566.html  

5/https://www.lingualearnenglish.com/blog/tips-to-learn-english/10-reasons-english-

important-language/ 
 

6/ https://securitybox.vn/928/khai-niem-bao-mat-thong-tin-la-gi-securitybox  

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lý thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

Bài 1: Tổng quan về Ngôn Ngữ Anh 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc 

Thời lượng 

-Giới thiệu tổng quan về đất nước Anh LO1.1; LO 1.2; LO 6 tiết (2 
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-Giới thiệu về ngôn ngữ Anh 1.3; LO 2.1; LO 2.2 LT+3TH+1 

review) 
- Vai trò và vị trí của Tiếng Anh trong cuộc sống hiện 

đại 

- Một số nét về văn hóa Anh 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-Trình bày những điều bạn ấn tượng nhất về Đất nước 

và con người Anh  

-Phân tích tại sao Tiếng Anh trở thành là một ngôn 

ngữ quốc tế. 

-Trình bày tại sao sinh viên cần tìm hiểu về văn hóa 

Anh 

Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển ngôn ngữ

Anh 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Nguồn gốc của Tiếng Anh 

LO1.1; LO 1.2; LO 

2.1; LO 2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Các giai đoạn lịch sử của Tiếng Anh 

-Tiếng Anh thuộc về ai? 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-Trình bày nguồn gốc của sự hình thành ngôn ngữ Anh

-Trình bày các giai đoạn lịch sử của sự hình thành 

ngôn ngữ Anh 
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- Trả lời câu hỏi có phải Tiếng Anh là của người Anh 

hay không? Hãy trình bày và cho ví dụ minh họa về

tính đa dạng của Tiếng Anh trong thế giới hiện đại. 

Bài 3: Nghề nghiệp 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- Đặc điểm và vai trò của công việc liên quan đến 

ngành Ngôn Ngữ Anh. 

LO1.3; LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

- Các yêu cầu với người làm việc trong môi trường sử

dụng  tiếng Anh. 

- Triển vọng nghề nghiệp 

Thực hành 

Yêu cầu 

- Trình bày về sự lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với 

những đặc điểm của bản thân trong tương lai của bạn. 

Giải thích vì sao bạn chọn nghề này? 

- Hãy trình bày những thuận lợi, khó khăn cũng như 

những thách thức của một trong những nghề bạn yêu 

thích: (1) Hướng dẫn viên du lịch; (2) biên, phiên dịch 

viên; (3) giáo viên Tiếng Anh; (4) trợ lý ngôn ngữ/ thư 

ký. 
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- Hãy sử dụng MIND MAP để vẽ sơ đồ thể hiện một 

cách chi tiết kế hoạch học tập của em ngay từ bây giờ

để có thể tìm được một công việc mơ ước sau khi tốt 

nghiệp. Sau đó hãy giải thích sơ đồ của em một cách 

ngắn gọn (khoảng 10-15 dòng)    

Bài 4: Tiếp xúc doanh nghiệp 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Sinh viên tiếp xúc với thực tế của doanh nghiệp 

LO1.3; LO 2.1; 

LO2.2 

  

  

  

  

  

  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Giao lưu trao đổi với doanh nghiệp. 

 -Thực tế nguồn nhân lực, nhu cầu nguồn nhân lực du 

lịch hiện nay. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-Nêu những phẩm chất, năng lực chuyên môn cần có 

của một nhà quản lý 

-Yêu cầu và vị trí việc làm thuộc ngành Ngôn Ngữ

Anh 

-Có quan điểm cho rằng: "Một nhà quản lý giỏi là thì 

chỉ cần chuyên môn trong công việc giỏi là đủ", và 

cũng có quan điểm cho rằng: "Một nhà quản 

lý giỏi không cần giỏi chuyên môn, chỉ cần có kỹ năng 

dùng người giỏi là đủ". Bạn có ý kiến như thế nào về

các quan điểm trên? 

  

Bài 5: Tiếp xúc chuyên gia 
Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 
Thời lượng 
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khi kết thúc ND 

-SV tiếp xúc với chuyên gia 

LO1.3, LO1.8; LO 

2.1; LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Bức tranh nghề nghiệp 

-Định hướng nghề nghiệp tương lai 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-Từ những thông tin được chia sẻ của chuyên gia dịch 

thuật/hướng dẫn viên du lịch, hãy viết một báo cáo 

ngắn gọn về những gì thu thập được từ chuyên gia và 

cảm nhận của bản thân trong buổi học "Tiếp xúc 

chuyên gia" 

-Qua buổi tiếp xúc và chia sẻ kinh nghiệm từ chuyên 

gia, hãy cho biết đối với nhà tuyển dụng trong ba yêu 

cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ thì yêu cầu nào là 

quan trọng nhất? Vì sao? 

-Từ những thông tin tự tìm kiếm và được chia sẻ của 

chuyên gia, hãy viết một báo cáo ngắn gọn mô tả

những thuận lợi và những khó khăn/ thách thức của 

một trong những nghề sau: biên/ phiên dịch viên/ 

hướng dẫn viên du lịch? Theo em làm thế nào để có 

thể vượt qua những khó khăn thách thức và đứng vững 

trong nghề? 

Bài 6: Chuẩn mực đạo đức trong công việc 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Các chuẩn mực đạo đức trong công việc LO 1.3; LO 1.4; LO 6 tiết (2 
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-Đạo đức công việc là chìa khóa thành công 1.5; LO 1.8; LO 2.1; 

LO 2.2 

LT+3TH+1 

review) 
-Một số tấm gương về việc giữ đạo đức trong công 

việc 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Có ý kiến cho rằng "Chuẩn mực đạo đức  trong công 

việc góp phần quyết định đến sự thành công của bạn", 

bạn hãy trình bày quan điểm của mình về ý kiến đó? 

-Hãy chọn và nêu một tấm gương tiêu biểu về đạo đức 

nghề nghiệp mà em biết. Em rút ra được những bài 

học bổ ích gì cho bản thân qua tấm gương trên.  

-Hãy phân tích và chứng minh rằng, thực hiện đạo đức 

nghề nghiệp là chìa khóa để thành công  

Bài 7: Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Khái niệm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

LO 1.4; LO 1.5; LO 

2.1; LO 2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Mục tiêu của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp   

-Các nguyên tắc, các chuẩn mực đạo  đức cơ bản của 

nghề nghiệp; các nguy cơ và biện pháp bảo vệ 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-Bác Hồ nói: “Có tài mà không có đức là người vô 

dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng 
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khó”. Hãy bình luận câu nói trên . 

- Vì sao đạo đức nghề nghiệp là chìa khóa để thành 

công? Cần làm gì để nâng cao danh dự, uy tín trong 

nghề? 

- Hãy kể một câu chuyện về đạo đức nghề nghiệp mà 

em biết. Em học được những gì từ câu chuyện trên? 

Hãy phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm 

cho bản thân em. 

Bài 8: Bảo mật thông tin 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Khái niệm bảo mật thông tin 

LO 1.6; LO 2.1; LO 

2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Nguyên tắc bảo mật thông tin 

-Bảo mật thông tin cá nhân, khách hàng, doanh nghiệp

Thực hành 

Yêu cầu: 

-Thế nào là bảo mật thông tin? Hãy cho biết tầm quan 

trọng của bảo mật thông tin. Theo em tại sao phải bảo 

mật thông tin? Cho ví dụ minh họa. 

-Hãy tìm hiểu và phân tích một tình huống thực tế về

bảo mật thông tin nghề biên/phiên dịch/ hướng dẫn 

viên du lịch...? Em rút ra được những bài học kinh 

nghiệm gì từ tình huống trên? 
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-Trình bày những hậu quả của việc thiếu hiểu biết về

bảo mật thông tin. Cho ví dụ minh họa và giải thích. 

Bài 9: Tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Nhu cầu sử dụng lao động trong ngành Ngôn Ngữ

Anh 

LO1.3, LO1.8; LO 

2.1; LO 2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Niềm đam mê và sự thăng tiến trong công việc 

-Trải nghiệm một ngày làm hướng dẫn viên du lịch/ 

biên/phiên dịch viên/ trợ lý ngôn ngữ/ giáo viên Tiếng 

Anh 

Thực hành (final project) 

Yêu cầu:  

-Xác định được xu hướng nghề nghiệp của bản thân. 

Phân tích những đặc điểm về tính cách và năng lực của 

bản thân trong mối tương quan với công việc đã chọn 

-Mô tả về tính chất, yêu cầu của Tiếng Anh trong vị trí 

công việc mình lựa chọn. Nêu lên những thuận lợi và 

khó khăn, thách thức trong công việc mình sẽ làm 

-Xây dựng lộ trình nghề nghiệp và chương trình hành 

động để đạt được mục tiêu đề ra 

Bài 10: Lộ trình đào tạo và giới thiệu các môn học 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Lộ trình đào tạo LO1.7; LO 2.1; LO 3 tiết (1 
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-Giới thiệu môn cơ bản, chuyên sâu thuộc ngành Ngôn 

Ngữ Anh 

2.2 LT+2TH) 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-Tại PXU, toàn bộ chương trình đào tạo đã và đang 

được đổi mới toàn diện, nhằm phục vụ cho mục tiêu 

chiến lược. Phương pháp đào tạo mới dựa trên lộ trình 

5 giai đoạn, bạn hãy làm rõ nội dung của các giai đoạn 

này? Kết quả mà sinh viên sẽ đạt được sau khi trải qua 

từng giai đoạn? 

-Theo Lộ trình đào tạo, hãy cho biết triết lý đào tạo 

của trường Đại học Phú Xuân tập trung vào phát triển 

những điểm cơ bản nào, hãy làm rõ những điểm đó? 

-Giới thiệu môn cơ bản, chuyên sâu thuộc ngành Ngôn 

Ngữ Anh. Em học được những gì qua mỗi giai đoạn 

của lộ trình đào tạo? Hãy cho biết ý kiến của bạn về lộ

trình đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh. Bạn có mong 

muốn gì sau khi học xong chương trình đại học ngành 

Ngôn Ngữ Anh tại PXU 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thi kết thúc học phần   3 tiết 

Hình thức thi: Tự luận     

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 
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- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: NGỮ ÂM-ÂM VỊ - ENG1221 

1. Tên học phần: Ngữ âm-âm vị    Mã học phần: ENG1221 

2. Tên Tiếng Anh: English phonetics and phonology  Số tín chỉ: 03 

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 
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- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: không  

 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 

    - Những đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh 

    - Phát âm đúng và nhận biết hệ thống âm vị (phụ âm, nguyên âm đơn, nguyên âm đôi) 

    - Đặc điểm của thống âm vị   

    - Những thuật ngữ cần thiết để miêu tả âm thanh lời nói 

    - Những yếu tố siêu đoạn tính trong chuỗi lời nói như trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu 

    - Chức năng của những yếu tố siêu đoạn tính trong chuỗi lời nói 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả Chuẩn đầu 

ra CTĐT (Goals) (Goal description) 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên)   

LO1 
Nhận dạng và phát âm chuẩn hệ thống ngữ âm-âm vị Tiếng 

Anh; mô tả và phân loại âm;  
1.2.3 
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LO2 
Nắm được vai trò và các quy luật biến đổi của âm vị trong 

ngôn ngữ, dấu nhấn và ngữ điệu 
1.2.3 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 
Ghi chú 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 

LO1.1 
Giải thích được những đặc điểm cơ bản của ngữ âm 

tiếng Anh 
  

LO1.2 phát âm đúng hệ thống ngữ âm trong tiếng Anh   

LO1.3 
Nhận biết hệ thống âm vị (phụ âm, nguyên âm đơn, 

nguyên âm đôi) 
  

LO1.4 

Nắm vững những đặc điểm của âm vị trong tiếng Anh 

cũng như những thuật ngữ cần thiết để miêu tả âm 

thanh lời nói. 

  

LO2 

LO2.1 
Nắm rõ những yếu tố siêu đoạn tính trong chuỗi lời nói 

như trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu    

LO2.2 Nắm vững chức năng của những yếu tố siêu đoạn tính   

LO2.3 Đọc đúng ngữ điệu của câu trong tiếng Anh   

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  
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- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

● Sách, giáo trình chính: 

     [1]. 2. Peter Roach. (2013) English phonetics and phonology, Cambridge University Press.  

     [2]. 1. ANN Baker. (2008)  Ship or sheep, Cambridge University Press.  

● Sách (TLTK) tham khảo:  

     [1]   Hewings, M. (1993)  Pronunciation Tasks, Cambridge University Press.  

 [2]  Bowler, B. & Parminter S. (1996) Headway Pre-Intermediate Pronunciation, Oxford 

University Press. 

 

 [4]  Hancock, M. (2012) English Pronunciation in Use, Cambridge University Press.  

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lý thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

Lesson 1. List of symbols 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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6 tiết (2 

LT+3T+1 

review) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Symbols for phonemes   

-Non-phonemic symbols   

-Stress and intonation   

Assignment   

    Requirements 
LO1.1; LO 1.2; LO 

1.3; LO 2.1; LO 2.2 

    

-Write down the transcription for the 

Dialogue p.11, in the book Ship or Sheep by 

Ann Baker   

-Do Practice 1, 2 & Test  (Unit 4), p.12-14 in 

the book Ship or Sheep by Ann Baker   

-Practice Dialogue, stress & Conversation, 

p.14-15 in the book Ship or Sheep by Ann 

Baker   

Lesson 2. Phonetics: Terminology 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- What is Phonetics? 

LO1.1; LO 1.;LO 

1.3; LO 1.4; 

LO2.1;LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

- Articulatory Phonetics 

- Acoustic Phonetics 

- Phonetics & Phonology 

Assignment 
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    Requirements 

-Give the definitions of the following terms 

and give examples for each one: 1/phonetics; 

2/ articulatory phonetics; 3/ acoustic 

phonetics; 4/ phonemics; 5/ phonology. 

-What are the three aspects of the speech 

sound as a physical event?Give examples 

-Do the exercises in Unit 14: Review,p. 46-

47, Ship or sheep? 

Lesson 3. Transcription symbols 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Phonemic symbols in RP 

LO1.2 LO 1.3; 

LO2.2; LO 2.3 

  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

  

-Intonation diacritics 

Assignment 

    Requirements 

-Do practice 1, 2 & Dialogue  (Unit 1), p.3-5 

in the book Ship or Sheep by Ann Baker 

-Do Intonation Conversation  (Unit 1), p.5-6 

in the book Ship or Sheep by Ann Baker 

-Practise Unit 2, p. 6-9 in the book Ship or 

Sheep by Ann Baker 

Lesson 4. The Production of speech sounds 
Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 
Thời lượng 



 

44 
 

khi kết thúc ND 

- Articulators above the larynx 

LO1.3 LO 1.4; LO 

2.3 

  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

  

- Vowels and consonant 

- English short vowels 

Assignment 

    Requirements 

- Do the written exercises 1,2,3,4 p. 18 in the 

book English phonetics and phonology by 

Peter Coach (Third Edition) 

-Do practice 1, Test, Practice 2, Dialogue 

(Unit 3), p.9-11  in the book Ship or Sheep by 

Ann Baker 

-Do Intonation and Conversation  (Unit 3), 

p.11-12  in the book Ship or Sheep by Ann 

Baker 

Lesson 5. Stress in simple words 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-The nature of stress 

          LO1.2 LO2.2; 

LO 2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Levels of stress 

-Placement of stress within simple words 

Assignment 

    Requirements 
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-Choose 50 simple words in English and put a 

stress mark on each one (pair-work project) 

-Do practice 1, Test & practice 2  (Unit 6), 

p.19-22  in the book Ship or Sheep by Ann 

Baker 

-Do practice 1, Test, practice 2, Dialogue & 

Intonation  (Unit 5), p.17-18  in the book Ship 

or Sheep by Ann Baker 

Lesson 6. Complex & compound word 

stress 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Stress on complex words 

LO1.2 LO2.2; LO 

2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Stress on complex words with suffixes 

-Stress on compound words 

Assignment 

    Requirements 

-Choose 50 compound words in English and 

put a stress mark on each one (pair-work 

project) 

-Do practice 3, Diagogue, Intonation & 

Conversation (Unit 6), p.22-23  in the book 

Ship or Sheep by Ann Baker 

-Practice Unit 7( Review), p.23-24  in the the 

book Ship or Sheep by Ann Baker 

Lesson 7. Aspects of connected speech 1 Dự kiến các CĐR Thời lượng 
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được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

-What is assimilation? 

LO1.2 LO2.2; LO 

2.3 

  

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

  

-Ellison 

Assignment 

    Requirements 

-What is assimilation? What are the types of 

assimilation? Give two examples of each 

types of assimilation 

-What is accommodation? Give examples of 

different types of accommodation. 

-Practice Unit 8, p.24-26  in the the book Ship 

or Sheep by Ann Baker 

Lesson 8. Aspects of connected speech 2 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Linking-Intrusion 

LO 1.2; LO2.1; LO 

2.2; LO 2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Weak form 

Assignment 

    Requirements 

-What are the types of words which have both 

strong forms and  weak forms? Give 

examples to illustrate 
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-Practise reading the story about Shahrazad 

and the king with the connected speech as 

guidance and role play it (The story is in the 

enclosed sheet below the assignment). Then 

record it and play it on in class 

- Do Practice 3, test & Dialogue on weak 

form, p. 45, Ship or sheep, Ann Baker 

Lesson 9. Intonation  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-Sentence stress 

LO 1.2; LO2.1; LO 

2.2; LO 2.3 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Rhythm 

-Intonation 

Assignment 

    Requirements 

-Do the written exercise , p. 160-161, in the 

book English phonetic and phonology by 

Peter Roach 

-Practise reading the conversation in the 

enclosed sheet for BAITH 09.2 in the folder 

Appendix enclosed. 

-Practise unit 9, p. 27-29, Ann Baker, Ship or 

sheep. 

Lesson 10. Revision 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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 LO2.1; LO 2.2; LO 

2.3 

  

3tiết (2 LT + 1 

Ôn tập) 

 

-Practice and review 

  

  

Ôn tập các nội dung đã học 

Thi kết thúc học phần   3 tiết 

Hình thức thi: Tự luận     

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

Người cập nhật 
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Trưởng Ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

 

 

3. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: GIAO TIẾP 1 – CÁC TÌNH HUỐNG CƠ BẢN- 

ENG1221 

1. Tên học phần: Giao tiếp 1   Mã học phần: ENG1221 

2. Tên Tiếng Anh: Communication 1   Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi (3 tuần) 

- 21 tiết Lý thuyết 

- 27 tiết Thực hành 
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- 09 tiết Review   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Tâm 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: không có 

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Giao tiếp 1 được thiết kế nhằm giúp sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đạt được 

năng lực nghe-nói ở trình độ sơ cấp. Các hoạt động giao tiếp về các đề tài cập nhật dựa 

trên phương pháp cấu trúc, giúp sinh viên thực hành nói nhiều hơn qua các hoạt động như 

thuyết trình, mô phỏng, đóng vai,. Ngoài ra, những kĩ năng học thuật như suy luận, tổng 

hợp, ghi chú cũng được chú trọng giúp sinh viên phát triển các chiến lược để thành công 

trong lớp học và các kì thi. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

 

Mô tả 

 (Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

LO1 Kiến thức nền và vốn từ vựng về các chủ đề giao tiếp 

quen thuộc hằng ngày như (chào hỏi, giới thiệu, mô tả

tính cách, gia đình, sở thích, ……) 

1.2.4 

LO2 Cấu trúc câu và những lối diễn đạt thường dùng liên 

quan đến chủ đề giao tiếp thông thường 
1.2.4 

LO2 Kỹ năng nghe và giao tiếp về các chủ đề xã hội quen 

thuộc ở trình độ sơ cấp và ý thức chủ động trong học tập 

và làm việc  

1.2.4 
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LO4 Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 2.2.4; 3.1 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
Giải thích được các từ vựng liên quan đến chủ đề 

giao tiếp quen thuộc ở trình độ sơ cấp. 

 

LO1.2 

Mở rộng vốn kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và 

nhân văn và khoa học tự nhiên thông qua nội dung 

các bài nghe và luyện tập nói 

 

LO2 LO2.1 
Vận dụng các cấu trúc câu và cách diễn đạt thường 

dùng vào quá trình giao tiếp hằng ngày 

 

LO3 

LO3.1 

Vận dụng các chiến thuật nghe (dự đoán trước khi 

nghe, nghe lấy ý chính, chi tiết, ghi chú, tóm tắt bài) 

ở trình độ sơ cấp 

 

LO3.2 

Vận dụng chiến thuật giao tiếp, các từ vựng liên quan 

đến các chủ đề giao tiếp quen thuộc để giao tiếp hiệu 

quả ở trình độ sơ cấp 

 

LO4 LO4.1 Bước đầu hình thành kỹ năng  làm việc nhóm  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  
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- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  

[1] Helen S. Solorzano & Jennifer P. L. Schmidt, North Star 1 -Listening and Speaking-

Third edition. Pearson-Longman, 2009.(Textbooks, CDs or tapes)  

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1] Brooks, Margaret. Q: Skills for Success – Listening and Speaking 1 – Oxford 

University Press, 2011. (Textbooks and CDs)  

[2] Miles Craven, Real Listening and Speaking 1. Cambridge University Press, 

2008(Textbooks, CDs) 

[3] Richards, Jack C. Basic Tactics for listening – Second Edition – Oxford University 

Press, 2003. (Textbooks and CDs)  

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 - Điểm quá trình: 50% (thái độ: 10%, lí thuyết: 20%, thực hành :20%) 

 - Điểm thi: 50%. Hình thức thi: trắc nghiệm+vấn đáp  

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần. 

Bài 1: Introduction to the course  Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết: 

+ Getting to know the students 

+ Briefly introduce the course and course 

outline, course requirements, self-study skills, 

classroom policies, assessment (ongoing and 

final exam) 

+ Executing a diagnostic test: (15-20 

questions, 3 parts, the record will be played 

thrice) 

- Part 1: Multiple choice questions 

-  Part 2: True/False questions 

-  Part 3: Gap filling (Summary completion) 

PPGD chính: + Lecturing, Pair and group 

discussion, Communicative approach,  

Project-based teaching. 

Practice 

Requirement: 

-        Make a short video introducing yourself 

 LO4 6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Bài 2: A World of Friends Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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I. Listening 

Part 1 – Vocabulary 

 Part 2 – Listen 1: The Friendship Force. 

+ Listen for main ideas 

+ Listen for details 

+ Making inferences 

Part 3: The Best Summer of My Life 

 Part 4: Integrate Listenings One and Two 

Optional: Synthesize OR Homework check 

II. Vocabulary &  pronunciation 

Part1: Vocabulary to talk about personalities, 

Simple past tense. 

Part 2: Functional Language: Language for 

Expressing  reaction 

 Part 3: Pronunciation: Stressed and 

Unstressed words 

II. Speaking 

Work with a partner: asking for partners’ 

information 

 PPGD chính: + Lecturing + Pair and group 

discussion + Communicative  approach 

Practice 

 Requirement: 

-         Work in a small group: role play a 

simple dialogue to introduce one 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 
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classmate to two other classmates. 

Bài 3: Making unusual Art Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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Part 1 – Vocabulary 

 Part 2 – Listen 1: Mia Pearlman 

+ Listen for main ideas 

+ Listen for details 

+ Making inferences 

Part 3: The Quilts of Gee’s Bend 

 Part 4: Integrate Listenings One and Two 

Optional: Synthesize 

II. Vocabulary &  pronunciation 

Part1: Vocabulary to talk about art, Use of the 

Simple Present tense 

Part 2: Functional Language: Language for 

Expressing  Likes and Dislikes 

 Part 3: Pronunciation: Pronounce rising and 

rising-falling intonation in statements and 

questions 

II. Speaking 

-         Work with a partner: talking about 

negative and positive opinions. 

-         Optional: Alternative speaking 

topics 

Practice 

 Requirement: 

-         Work in small groups: role play a 

discussion about what kind of art to buy 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 
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for a museum. 

Bài 4: Special Possessions 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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Part 1 – Vocabulary 

 Part 2 – Listen 1: The Story of  Dream 

Catchers 

+ Listen for main ideas and details 

+ Making inferences 

Part 3: Toys in College 

+Recognize speech markers that show 

excitement 

 Part 4: Integrate Listenings One and Two 

Optional: Synthesize 

II. Vocabulary &  pronunciation 

Part1: Vocabulary to talk about things, 

Adverbs of  Frequency 

Part 2: Functional Language: Language for 

Expressing  Agreement and Disagreement 

 Part 3: Pronunciation: Distinguish between 

the three –s endings of present tense verbs 

II. Speaking 

Part 1: Work with a partner: take turns 

describing a special possession 

Part 2: Work with a partner: role play an 

interview with a classmate about a special 

possession in his/her family. 

 Optional: Alternative speaking topics 

PPGD chính: + Lecturing + Pair and group 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 
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discussion + Communicative  approach 

Practice 

 Requirement: 

-         Work in groups of 3 or 4: role play 

a discussion about the reasons for 

holding on to special possessions 

Bài 5: Creativity in Business 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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Part 1 – Vocabulary 

 Part 2 – Listen 1: KK Gregory and Creative 

+ Listen for main ideas and details 

+ Making inferences 

Part 3: A business class 

+ Listen and decide the statements are True or 

False 

+Recognize signal words for main idea in a 

lecture 

 Part 4: Integrate Listenings One and Two 

Optional: Synthesize 

II. Vocabulary &  pronunciation 

Part1: Vocabulary to talk about young and 

creative business owners, Use There + be 

Part 2: Functional Language: Language for 

Reaction to general and surprising 

information. 

Part 3: Pronunciation: Pronounce th sounds 

II. Speaking 

-     Work with a partner: role play a 

conversation about Google’s World 

Headquarters. 

Optional: Alternative speaking topics 

Practice 

 Requirement: 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 
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-         Work with a partner: role play a 

business meeting at Google 

Bài 6: Understand fears and phobias 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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Part 1 – Vocabulary 

 Part 2 – Listen 1: Psyched: A radio show 

+ Listen for main ideas and details 

+ Making inferences 

Part 3: Crossing a bridge 

+Recognize and understand meaning behind 

contradictions 

 Part 4: Integrate Listenings One and Two 

Optional: Synthesize 

II. Vocabulary &  pronunciation 

Part1: Vocabulary to talk about fears, Use of 

the simple past tense with regular and irregular 

verbs 

Part 2: Functional Language: Language for 

giving advice using imperative verbs. 

Part 3: Pronunciation: Pronounce the three –ed 

endings in the past tense 

II. Speaking 

Part 1: Work with a partner: discuss fears that 

she/he had in the past 

Part 2: Work in a small group: retell the story 

of Allen’s phobia 

Optional: Alternative speaking topics 

Practice 

 Requirement: 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 
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-         Work in pairs to create and perform 

a 1-3 minute role play about phobias 

  

Bài 7: Risk and Challenges 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Part 1 – Vocabulary 

 Part 2 – Listen 1: The amazing swimmer, 

Diana Nyad 

+ Listen for main ideas and details 

+ Making inferences 

Part 3: An outward bound experience 

LO1,LO2,LO3,LO4  6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 



 

64 
 

+ Recognize the use of even though to express 

an unexpected or surprising result 

Part 4: Integrate Listenings One and Two 

Optional: Synthesize 

II. Vocabulary &  pronunciation 

Part1: Vocabulary to talk about adventure, Use 

of the simple present continuous tense 

Part 2: Functional Language: Language for 

expressing unexpected or surprising result 

using even though. 

Part 3: Pronunciation: Pronounce the words 

with the vowel sounds /iy/ and /I/ 

II. Speaking 

-     Work with a partner: use even though 

to talk about results 

Practice 

 Requirement: 

-         Work with a partner: role play an 

interview with a risk-taker. 

Bài 8: Only Child-Lonely Child 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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Part 1 – Vocabulary 

 Part 2 – Listen 1: Changing families 

+ Listen for main ideas and details 

+ Making inferences 

Part 3: How do only kids feel? 

+ Take note using a graphic organizer 

Part 4: Integrate Listenings One and Two 

Optional: Synthesize 

II. Vocabulary &  pronunciation 

Part1: Vocabulary to talk about families, Use 

of the future tense with be going to 

Part 2: Functional Language: Language for 

expressing agreement, disagreement, and 

uncertainty. 

Part 3: Pronunciation: Recognize and 

understand the appropriate use of going to vs 

gonna 

II. Speaking 

- Work with a partner: talk about future plans 

Practice 

 Requirement: 

- Work with a partner: role play a conversation 

between a couple to make a decision about 

having another child. The husband wants to 

have another child, the wife isn’t sure if 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 
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another child is a good idea. 

Bài 9: The beautiful game 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Part 1 – Vocabulary 

 Part 2 – Listen 1: The sport life 

+ Listen for main ideas and details 

+ Making inferences 

Part 3: America talks 

+ Recognize signal words that introduce 

reasons and results (because, because of, so, 

that’s why) 

Part 4: Integrate Listenings One and Two 

Optional: Synthesize 

II. Vocabulary &  pronunciation 

Part1: Vocabulary to talk about sports, 

Comparisons with regular and common 

irregular adjectives 

Part 2: Functional Language: Language for 

expressing and supporting with reasons, 

explaining reasons and results. . 

Part 3: Pronunciation: Recognize the use of 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 
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contrastive stress 

II. Speaking 

- Work with a partner: talk about your 

favorite soccer team? Explain why. 

Practice 

 Requirement: 

-         Work in groups of three: Discuss 

the topic: What is a sport? Are all these 

activities (cheerleading, poker, eating 

contests, wrestling, gymnastics, 

extreme skateboarding) sports? Why or 

why not? 

Bài 10: Revision 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-       Revise vocabularies and language 

expressions 

-         Introduce final test format 

-         Speaking and Listening test 

+ Topic discussion 

+ Listen for main idea and detail 

LO1,LO2,LO3,LO4 3 tiết (2LT  

1RE) 

Thi kết thúc học phần   3 tiết 

Hình thức thi: trắc nghiệm + vấn đáp     

14. Đạo đức khoa học: 
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- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng Ngành/Khoa 
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4. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐỌC (1): ĐỌC CÁC ĐOẠN VĂN NGẮN – 

ENG1231 

1. Tên học phần: Đọc 1: Đọc các đoạn văn ngắn  Mã học phần: ENG1231 

2. Tên Tiếng Anh: Reading 1: Passages Reading  Số tín chỉ: 3   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần  

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: Nguyễn Thị Thanh Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: không có 

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Đọc 1 được thiết kế nhằm giúp sinh viên Chuyên 

ngành Ngôn ngữ Anh năm nhất của Trường ĐH Phú Xuân phát triển kĩ năng đọc hiểu 

như: đọc lấy ý chính, đọc lấy thông tin chi tiết, phân biệt câu chủ đề và ý chính, kỹ năng 

suy luận, đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh và phân tích từ. Ngoài ra còn cung cấp cho  

sinh viên các chiến lược, kỹ năng quan trọng của môn đọc. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   

LO1 
Khả năng vận dụng các chiến lược đọc hiểu ở cấp độ trung 

cấp  
1.2.5 

LO2 Nhận biết được các dạng bài đọc hiểu cơ bản 1.2.5 

LO3 Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức cơ bản về nhiều lĩnh vực 1.2.5 
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liên quan đến đời sống , xã hội, khoa học và kỹ thuật 

LO4 Hoàn thiện kỹ năng tự học và làm việc nhóm 2.2.4; 3.1 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

Sử dụng kỹ năng của môn Đọc ở trình độ trung cấp 

như: đọc lấy ý chính, đọc lấy thông tin chi tiết, dự 

đoán, suy luận, đoán nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh, ghi 

chú , diễn giải, tóm tắt 

 

LO1.2 

Trau dồi kỹ năng đọc tư duy, các kỹ năng liên quan đền 

từ vựng cũng như kỹ năng làm bài thông qua các hoạt 

động trên lớp và bài tập 

 

LO2 LO2.1 
Phân biệt được các kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh và các 

thể loại bài đọc khác nhau 

 

LO3 

LO3.1 
Mở rộng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn 

và khoa học tự nhiên thông qua nội dung bài đọc 

 

LO3.2 
Nâng cao vốn từ liên quan đến các chủ đề cụ thể và 

kiến thức ngữ pháp sử dụng trong bài đọc 

 

LO4 LO4.1 Có kĩ năng thảo luận, đàm phán và làm việc nhóm  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  
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- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

1.  Sách, giáo trình chính:  

- Beamont, J. (2009). Northstar: Reading and Writing Level 1. New York: Pearson. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 - Điểm quá trình: 50% (thái độ: 10%, lí thuyết: 20%, thực hành :20%) 

 - Điểm thi: 50% (trắc nghiệm). Hình thức thi: Trắc nghiệm 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

Lesson 1: Introduction – Pre-course test 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 

+ Getting to know the students 

+ Briefly introduce the course and 

course outline, course requirements, 

self-study skills, classroom policies, 

assessment (ongoing and final exam) 

+ Executing a pre-course test: (1-22 

questions, 3 parts) 

Practice 

  Requirement: 

- Part 1: Answer True/False questions 

- Part 2: Write the correct letter in the 

LO4 3 tiết (2LT+Review) 
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box. 

- Part 3: Put the story into the correct 

order. 

 

Lesson 2: Will You Friend Me? 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 

Vocabulary: 

- Use context clues to find the meaning 

- Recognize and use word forms (nouns 

& verbs) 

Reading 1: Welcome to the Friendship 

Page 

Reading 2: Facebook Facts 

Read large number & percentages 

Assignments: 

- Write the questions based on the 

text 

- Write True/False sentences 

about the text 

- Color the text and highlight new 

words 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT+3 TH+1 

Review) 

 

Lesson 3: Art for Everyone 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 
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Vocabulary: 

'- Use context clues to find the meaning 

- Recognize and use word forms 

(nouns ,adjectives & verbs) 

Reading 1: Art for Everyone 

Reading 2: Looking at Haring's Art 

Identify and use important numbers 

Assignments 

- Recognizing parts of speech 

needed in a sentence 

- Read the passage and choose the 

best answer 

- Write the questions Who, What, 

Where, When, Why and How on 

an inflated beach ball 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT+3 TH+1 

Review) 

 

Lesson 4: What's it worth to you? 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 

Vocabulary: 

'- Use context clues to find the meaning 

- Recognize and use word forms 

(nouns ,adjectives & verbs) 

Reading 1: My Secret 

Reading 2: Be a Smart Collector 

Identify suggestions in a reading  

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT+3 TH+1 

Review) 
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Assignments 

- Word form. Choose the correct 

part of speech 

- Read the passage and choose 

True/False statement 

- Multiple choice. Read the 

passage and choose the best 

answer 

 

Lesson 5: Open for Business 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 

Vocabulary: 

'- Use context clues to find the meaning 

- Use gerunds as the subject or object of 

a sentence  

Reading 1: Mom & Pop vs Big Box 

Reading 2: Etsy.com 

Use context clues to find the meaning of 

the words 

Assignments 

- Recognizing parts of speech 

needed in a sentence 

- Write the questions Who, What, 

Where, When, Why and How on 

an inflated beach ball 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT+3 TH+1 

Review) 
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- Story-wheel. Summarizing the 

passage by drawing 

 

Lesson 6: What are you afraid of? 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 

Vocabulary: 

- Use context clues to find the meaning

- Identify & use adj + preposition 

phrases (eg: afraid of) 

Reading 1: Help! I'm scared 

Reading 2: Other Phobias 

Identify cause & effect 

Assignments 

- Write the questions Who, What, 

Where, When, Why and How on 

an inflated beach ball 

- Matching Tina’s action 

- Multiple choice. Read the 

passage and choose the best 

answer 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT+3 TH+1 

Review) 

Lesson 7: What an Adventure! 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 

Vocabulary: 

'- Use context clues to find the meaning 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT+3 TH+1 

Review) 
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- Use synonyms 

Reading 1: Lindbergh Did It! 

Reading 2: Crash landing on the Hudson 

River 

Understand facts and opinions 

Assignments 

- Choose the correct meaning for 

the following signs  

- Read the passage and choose the 

sentences (A-J) which best fill the 

gaps(1-9). There is one extra 

sentence  

- Multiple choice. Read the 

passage and choose the best 

answer  

Lesson 8: What number are you? 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 

Vocabulary: 

'- Use context clues to find the meaning 

- Use idioms & expressions about 

families 

Reading 1: timing Is Everything 

Reading 2: Case Study: The Koh Family 

Understanding connections between 

nouns & pronouns, possessive, 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT+3 TH+1 

Review) 
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this/that/those 

Assignments 

Requirement 

- Story-wheel. Summarizing the 

passage by drawing  

- Read the passage and choose the 

best answer 

- Checking details 

Lesson 9: How Young Is Too Young? 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 

Vocabulary: 

'- Use context clues to find the meaning 

- Use idioms & expressions about sports 

Reading 1: Ready Ronnie? 

Reading 2: Evan Burch 

Recognize the conclusion of a reading 

Assignments 

- Write the questions Who, What, 

Where, When, Why and How on 

an inflated beach ball 

- Story-wheel. Summarizing the 

passage by drawing  

- Read the passage and choose the 

best answer 

LO1,LO2,LO3,LO4 6 tiết (2LT+3 TH+1 

Review) 
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Lesson 10: Revision 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

 

Thời lượng 

- Revise the grammar and vocabularies 

previously taught  

- Presenting the assessment criteria in 

the Reading test 

 - Introducing the format of the Reading 

test 

Assignments 

- Multiple choices. Choose the best 

answers A, B, C or D 

- Paragraph Headings 

- Read the passage and choose the best 

answer 

 

 6 tiết (2LT+3 TH+1 

Review) 

  

Thi kết thúc Học Phần 

Hình thức thi :Trắc nghiệm 

 3 tiết 

Tổng cộng  60 Tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 
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- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 
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5. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: GIAO TIẾP (2) (CÁC TÌNH HUỐNG GIAO 

TIẾP NÂNG CAO) – ENG1041 

1. Tên học phần: Giao tiếp 2: Các tình huống giao tiếp nâng cao  

Mã học phần: ENG1041 

2. Tên Tiếng Anh: Communication 2: Advanced Communication Situations  

Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần  

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:    ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 

Danh sách GV cùng giảng dạy:     

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Giao tiếp 1 

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Giao tiếp 2 được thiết kế nhằm giúp sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đạt được 

năng lực nghe-nói ở trình độ trung cấp với các tình huống giao tiếp nâng cao: nghe chi  

tiết, nghe lấy ý chính. Các hoạt động giao tiếp về các đề tài cập nhật dựa trên phương 

pháp cấu trúc, giúp sinh viên thực hành nói nhiều hơn qua các hoạt động như thuyết trình, 

mô phỏng, đóng vai. Ngoài ra, những kỹ năng học thuật như suy luận, tổng hợp, ghi chú 

cũng được chú trọng giúp sinh viên phát triển các chiến lược để thành công trong lớp học 

và các kì thi. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

Chuẩn đầu ra

CTĐT 
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(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

LO1  Vốn từ vựng về các chủ đề giao tiếp nâng cao, kiến thức 

về kiểu mẫu và lỗi phát âm thông thường, các chiến thuật 

trước và trong khi nghe, các chiến thuật giao tiếp và các 

chức năng ngôn ngữ ở trình độ trung cấp 

1.2.7 

LO2 Cấu trúc câu và những lối diễn đạt thường dùng liên 

quan đến chủ đề giao tiếp nâng cao. 
1.2.7 

LO3 Kỹ năng nghe và giao tiếp về các chủ đề xã hội quen 

thuộc ở  

trình độ nâng cao 

1.2.7 

LO4 Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 2.2.4; 3.1 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

Giải thích được các từ vựng liên quan đến chủ đề 

giao tiếp và nghe hiểu quen thuộc ở trình độ nâng 

cao. 

 

LO1.2 

Mở rộng vốn kiến thức cơ bản về văn hoá , giáo 

dục, giải trí, công việc, và khoa học tự nhiên thông 

qua nội dung các bài nghe và luyện tập nói 

 

LO2 LO2.1 
Vận dụng các cấu trúc câu và cách diễn đạt thường 

dùng vào quá trình giao tiếp nâng cao hằng ngày 

 

LO3 LO3.1 

Vận dụng các chiến thuật nghe (dự đoán trước khi 

nghe, nghe lấy ý chính, chi tiết, ghi chú, tóm tắt bài) 

ở trình độ trung cấp 
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LO3.2 

Vận dụng chiến thuật giao tiếp, các từ vựng liên 

quan đến các chủ đề giao tiếp quen thuộc để giao 

tiếp hiệu quả ở trình độ trung cấp 

 

LO4 LO4.1 Có kỹ năng tự học, thảo luận và làm việc nhóm  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 

- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  

[1] Laurie Frazier & Robin Mills, (2015). North Star 2 -Listening and Speaking-Fourth 

edition. Pearson-Longman. (Textbooks, CDs or tapes)  

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1] Brooks, Margaret, (2011). Q: Skills for Success – Listening and Speaking 2. Oxford 

University Press. (Textbooks and CDs)  

[2] Miles Craven, (2008). Real Listening and Speaking 2. Cambridge University Press. 

(Textbooks, CDs) 

[3] Richards, Jack C., (2003). Basic Tactics for listening – Second Edition. Oxford 

University Press. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 - Điểm quá trình: 50% (thái độ: 10%, lí thuyết: 20%, thực hành :20%) 

 - Điểm thi: 50%. Hình thức thi: trắc nghiệm+vấn đáp  
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12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

Lesson 1: Introduction  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Getting to know the students 

LO1 

3 tiết  

(2 LT + 3 TH 

+1 R) 

 - Course description     

 -  Course requirements     

 -  Assessment     

Practice:     

   Requirements:     

      - Take a diagnostic test (15-20 questions, 3 parts, 

the record will be played twice)      

          + Part 1: Multiple choice questions      

          + Part 2: True/False questions      

          + Part 3: Gap filling      

- Produce a record /video of  2-3 minute length 

presentation with the topic “ Talk about yourself”     

Lesson 2: Offbeat Jobs 
Dự kiến các 

CĐR được 
Thời lượng 
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thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

- Vocabulary: responsibilities, advantages and 

disadvantages, skills and qualities that a job requires; 

descriptive adjectives LO1, LO4 

6 tiết  

(2LT + 3TH 

+ 1R) 

- Listening:     

  Listen 1: What' my job?; Listen 2: More offbeat jobs     

    + Listen for main ideas     

    + Listen for details     

    + Connect statements to specific speakers     

    + Recognize connectors  that compare and contrast 

idea     

- Speaking      

    + Express opinions     

    + Ask follow-up questions     

Practice:      

  Requirements:     

- Work with a partner: discuss about an offbeat job that 

you would like to do (the responsibilities of the job, 

advantages and      disadvantages, skills and qualities 

that the job required)       

- Work with a partner : role play a simple Job 

Interview.     
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Lesson 3: Where does the time go? 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

    Thời 

lượng 

- Vocabulary: students' life and students' activities;  

 

LO2, LO3, 

LO4 

6 tiết 

( 2LT + 3TH 

+ 1R) 

- Listening      

  Listen 1: Student success workshop;     

  Listen 2: A student discussion     

     + Listen for main ideas     

    + Listen for details     

    + Making inferences     

    + Recognize phrases that signal agreement and 

disagreement     

- Speaking:      

    +  Language for expressing various levels of 

agreement and disagreement, supporting opinions with 

examples      

    + Pronunciation:  Emphasizing through intonation 

and stress     

Practice     

  Requirement:     
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- Work with a partner: Create, give and report on a 

survey about student life      

- Work in small  group: Discuss the question: "What 

do you think are the most important factors in student 

success?"     

Lesson 4: A penny saved is a penny earned 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND Thời lượng 

- Vocabulary: money, goods and services 

LO1, LO2, 

LO4 

6 tiết  

(2LT + 3TH 

+ 1R) 

   + Language for Expressing  Agreement and 

Disagreement     

   + Pronunciation: Distinguish between the three –s 

endings of present tense verbs     

-  Listening      

 Listen 1: A barter network; Listen 2: The compact      

+ Listen for main ideas; Listen for details     

 + Making inferences: infer speaker's attitude from 

intonation and stress     

+ Interpret a timeline     

- Speaking     

  +  Making suggestions and coming to an agreement     
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Practice     

  Requirement:     

- Work with a partner:  Role play: Bartering for goods 

and services     

- Work with a partner: Produce a record of 2-4 minute 

length dialogue about either of the topics“Should we 

save money? /What are ways that can help you save 

money” and submit the recording to the Lecturer via 

email.     

Lesson 5: What happens to etiquette? 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND Thời lượng 

- Vocabulary and Pronunciation  

6 tiết 

 (2 LT + 3TH 

+ 1R) 

   + Vocabulary activities  LO1,LO2   

  + Pronunciation: Rising and falling intonation in 

questions and statements     

- Listening     

     Listen 1: What ever happened to manners?; Listen 

2: Our listeners respond-Why is there a lack of 

manners?     

  + Listen for main ideas      

 + Listen for details     
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 + Making inferences and expressing opinions     

- Speaking     

  + Express opinions; summarize key information     

  + Make and respond to requests and invitations     

Practice     

   Requirements:     

      - Work with a group of three: role play a 

conversation related to manners in real life: "You are 

in the restaurant having dinner with a friend. A person 

is sitting alone at a table near you, talking loudly on a 

cell phone. You can't hear your friend or enjoy your 

meal"     

      - Work with a partner: You will debate about each 

of the actions listed below: (each student will take a 

side-courteous or rude)     

           1. Taking your shoes before entering someone's 

house.     

           2. Talking on your cell phone while in a 

restaurant with friends.     

           3. Texting while having a conversation with 

someone.     

Lesson 6:  The fat tax 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc Thời lượng 
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ND 

- Vocabulary and Pronunciation 

LO1,LO2,LO3, 

LO4 

6 tiết ( 2LT + 

3TH + 1R) 

         + Vocabulary: food, health     

         + Pronunciation: Recognize intonation in 

question requesting clarification and repetition     

- Listening     

     Listen 1: The nation talks; Listen 2: Listeners call 

in     

        + Listen for main ideas and details     

        + Recognize language and intonation that signal 

clarification     

         + Making inferences: infer meaning by 

recognizing phrases that signal hedging.     

- Speaking     

        + Express opinions and support them with 

reasons      

        + Ask for and give advice     

Practice     

   Requirement:     

     -  Work with a partner: Role play: How to improve 

eating habits for your health (Student A: counselor, 

student B: customer)     

     -  Work in a small group: Two teams will prepare a     
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debate about the role of the government in reducing 

obesity. 

Lesson 7:  Everyday Heroes 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND Thời lượng 

 -  Vocabulary and Pronunciation 

LO1,LO2,LO3, 

LO4 

6 tiết ( 2LT + 

3TH + 1R) 

        + Vocabulary activities:     

        + Pronunciation: Rules for pronouncing the ed-

ending.     

- Listening      

     Listen 1: The subway hero; Listen 2: Psychology 

lecture-Altruism      

        + Listen for main ideas and details      

        + Take notes on a lecture     

        + Recognize phrases that signal the organization 

and ideas in a lecture     

        + Making inferences: Infer speaker's feelings or 

emotion from tone of voice and word choice     

- Speaking     

         + Express opinions     

         + Recognize  and use the  signal phrases in 

presentations      
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Practice     

    Requirements:     

       - Work individually:  Prepare a 2-3 minute 

presentation about someone you admire and present it 

to the class.     

       - Work with a partner: Make an interview with a 

real-life superhero     

Lesson 8: Gaming your way to better health 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực  

hiện sau khi 

kết thúc ND Thời lượng 

- Vocabulary: kinds of games, types of diseases LO1,LO2,LO3, 

LO4 

6 tiết ( 2 LT 

+ 3TH + 1R) 

- Listening      

      Listen 1: Gaming your way to better health; Listen 

2: Technology in the classroom     

        + Listen for main ideas and details     

        + Analyze advantages and disadvantages     

        + Making inferences: Infer speakers' intended 

meaning from persuasive language     

- Speaking     

        + Express opinions and concern     

       + Give and respond to advice     
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Practice     

   Requirements:     

       - Work with a partner: Role play a conversation 

about a technology application that can be used by 

doctors or ordinary people to  help people lead 

healthier lives.     

      -  Work with your partner: Pretend your classmate 

has health problems; Think ways to prevent or treat 

them; Talk to your classmate about health problems; 

Practicing expressing concern and giving advice.     

Lesson 9: Endangered cultures 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND Thời lượng 

- Vocabulary: language; cultures 

LO1,LO2,LO3, 

LO4 

6 tiết (2 LT + 

3TH + 1R) 

- Listening     

      Listen 1:  Language loss; Listen 2:  My life; my 

language     

       + Listen for main ideas and details;     

       + Interpret a graph     

       + Making inferences: Infer speakers' viewpoint     

- Speaking     

       + Express opinions; agree and disagree with     
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opinions 

       + Give reasons and examples to explain general 

statements     

Practice     

    Requirements:     

     -  Work with your partner, practicing giving reasons 

and examples     

Student A: ask follow-up questions with why     

Student B: use phrases for giving reasons and 

examples to answer the questions.     

     - Work in a group of three. Discuss the question " 

What do you think about learning English? How will it 

help you in the future?"     

Lesson 10: Revision and Discussion 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND Thời lượng 

      - Revise the grammar and vocabularies previously 

taught  

LO1,LO2,LO3, 

LO4 

6 tiết ( 2 LT 

+ 1 R) 

      - Presenting the assessment criteria in the Speaking 

test     

      - Introducing the format of the Speaking and 

Listening test     

      - Questions and answer section     
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Practice     

Requirements:     

    -  Take listening test     

     - Make a short presentation talking about 

difficulties and improvements after you finish 

communication 2.      

Thi Kết thúc HP: Trắc nghiệm + Vấn đáp  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  Người cập nhật 
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Trưởng Ngành/Khoa 
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6. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:  ĐỌC (2): NEWS AND ARTICLES READING – 

ENG1251 

1. Tên học phần: Đọc 2: News and Article Reading  Mã Học phần: ENG1251 

2. Tên Tiếng Anh: Reading 2: News and Article Reading  Số tín chỉ: 3  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

- 28 tiết Lý thuyết 

- 15 tiết Thực hành 

- 14 tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Đọc 1 

 Môn học tiên quyết: Không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Đọc 2 được thiết kế nhằm giúp sinh viên Chuyên 

ngành Ngôn ngữ Anh năm nhất của Trường ĐH Phú Xuân phát triển kĩ năng đọc hiểu 

như: Nâng cao kĩ năng đọc thiết yếu và tóm tắt được nội dung bài đọc đó. Sử dụng kiến 

thức ngôn ngữ để phân tích, giải thích ý nghĩa và thảo luận về ý chính của bản tin, bài 

báo. Hiểu và vận dụng các kĩ năng đọc bản tin và bài báo. Phát triển kĩ năng đọc có suy 

xét (Critical thinking). Tăng tốc độ đọc và mở rộng vốn từ vựng. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả 
Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   
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LO1 Nhận biết được thông tin chi tiết qua việc đọc lướt  1.1.7 

LO2 Phân biệt được dữ kiện và ý kiến 1.1.7 

LO3 

Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức cơ bản về nhiều 

lĩnh vực liên quan đến đời sống , xã hội, khoa học và 

kỹ thuật 

1.1.7 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

Sử dụng kỹ năng của môn Đọc ở trình độ trung cấp 

như: đọc lấy ý chính, đọc lấy thông tin chi tiết, dự 

đoán, suy luận, đoán nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh, 

ghi chú , diễn giải, tóm tắt 

 

LO1.2 

Phát triển kỹ năng đọc tư duy, các kỹ năng liên quan 

đền từ vựng cũng như kỹ năng làm bài thông qua các 

hoạt động trên lớp và bài tập 

 

LO2 LO2.1 
Phân biệt được các thông tin mang tính dữ kiện, sự 

thật hay là ý kiến cá nhân 

 

LO3 

LO3.1 
Mở rộng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân 

văn và khoa học tự nhiên thông qua nội dung bài đọc 

 

LO3.2 
Nâng cao vốn từ liên quan đến các chủ đề cụ thể và 

kiến thức ngữ pháp sử dụng trong bài đọc 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 
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- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

1.  Sách, giáo trình chính:  

-  Natasha, H. & Beth, M. (2015). NORTHSTAR: Reading and Writing 2 Fourth Edition. 

New York: Pearson. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lý thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

Lesson 1: Work 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

Thời lượng 

Reading 1: Finding the Ideal Job 

Reading 2: The Ideal Job 

Inference: Infer the author’s opinion 

Vocabulary: Infer word meaning from 

context 

Assignment 1: 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review)  
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Requirement 

- Do the Unit 1 Achievement Test 

 

 

Lesson 2: Student Life 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

 

Thời lượng 

Reading 1: Can We Teach Creative Thinking 

in Schools? 

Reading 2: Tips for Success in College: How 

to Be Creative 

Inference: Infer the connections between 

general statements and examples 

Vocabulary: Infer word meaning from 

context 

Assignment 2: 

Requirement 

- Do the Unit 2 Achievement Test 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 

 

 

Lesson 3: Project 1 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

 

Thời lượng 

Requirement 

Step 1: Students find a favorite book in the 

library and read. 

Students fill in the book review 

(hand out) at home 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 
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Lesson 4: Project 1 (cont) 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

 

Thời lượng 

Requirement 

Step 2: Peer-feedback: Students work in pairs 

and share their work before presentation.  

Book Review Presentation 

Discussion (vote for the most interesting 

presentation)  

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 

 

 

Lesson 5: Money 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

 

Thời lượng 

Reading 1: Making Money 

Reading 2: I Made It Myself 

Inference: Infer information about situations 

in the future 

Vocabulary:  

- Infer word meaning from context 

- Recognize antonyms 

Assignment 3: 

Requirement 

- Do the Unit 3 Achievement Test 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 

Lesson 6: Revision  

Unit 1+ Unit 2 + Unit 3 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 
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Correct achievement test Unit 1+ Unit 2+ 

Unit 3 

Vocabulary check Unit 1 + Unit 2 + Unit 3 

Discussion 

Review) 

Lesson 7: Etiquette 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Reading 1: A Civilized Suggestion 

Reading 2: Riding the Subway in Japan 

Inference: Infer the author’s attitude 

Vocabulary:  

- Infer word meaning from context 

- Recognize word forms 

Assignment 4: 

Requirement 

- Do the Unit 4 Achievement Test 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 

Lesson 8: Project 2 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Requirement 

Choose a place that you want to travel and 

don’t know very well. Research this culture’s 

rules of etiquette. 

Step 1: choose the place you would like to go

Step 2: choose some of the categories below 

 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 
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Eating/dating/traveling/meeting new people/ 

doing business/ .. 

Step 3: Search on the Internet  

Step 4: present what you have looked up Step 

5: share your results  

Step 6: the whole class votes for the best 

presentation 

Lesson 9: Food 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Reading 1: A new Fish in Town 

Reading 2: Making Sense of the American 

Diet 

Inference: Infer facts 

Vocabulary: Infer word meaning from 

context 

Recognize and use word forms 

Assignment 5: 

Requirement 

- Do the Unit 5 Achievement Test 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 

Lesson 10: Heroes 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Reading 1: What is a Hero? 

Reading 2: Book Review 

LO1,LO2,LO3,LO4 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 
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Inference: Infer the author’s opinion 

Vocabulary: Infer word meaning from 

context 

Assignment 6: 

Requirement 

- Do the Unit 6 Achievement Test 

Lesson 11: Revision 

Correct achievement test Unit 4+5+6 

Vocabulary test 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 

Lesson 12: Health 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Reading 1: Leech 

Reading 2: Grass Medicine 

Inference: Use inferences to make judgments 

about information 

Vocabulary: Infer word meaning from 

context 

Assignment 7: 

Requirement 

- Do the Unit 7 Achievement Test 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review) 

Lesson 13: Endangered Cultures 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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Reading 1: Will Indigenous Cultures 

Survive? 

Reading 2: The Penan 

Inference: Infer the author’s attitude 

Vocabulary: Infer word meaning from 

context 

Assignment 8: 

Requirement 

- Do the Unit 8 Achievement Test 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 1 

TH + 1 

Review)   

Lesson 14: Project 3- Reports exhibition 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Requirement 

Step 1: choose an endangered culture or 

people from the map on page 188 

Step 2: Go to the Internet or to the library to 

do research about this group of people. 

Information look for: 

● name  

● population 

● location 

● traditional customs 

● reasons the culture is endangered 

● predictions for these people 

Step 3: Prepare a one-page status report 

LO1,LO2,LO3 5 tiết ( 2LT + 2 

TH + 1 

Review) 
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about this endangered culture/ people. 

Status report on:…….. 

Population: 

Location: 

Traditional customs: 

Reasons the culture is endangered: 

My predictions for the culture: 

Step 4: Reports exhibition 

Students bring their reports to the class’s 

exhibition 

Thi kết thúc HP: Trắc nghiệm  3 tiết  

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
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Cập nhật lần 1:  Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 
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7. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC : POST WRITING – ENG1061 

1. Tên học phần: POST WRITING     Mã học phần: ENG1061 

2. Tên Tiếng Anh: POST WRITING     Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

- 21 tiết lý thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: không  

 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 
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- Hình thức và nội dung của một số loại thư tín trong Tiếng Anh như: Cách viết một 

ghi chú (business note), một tin nhắn (business memo), một email, và một bức thư ngắn 

trong Tiếng Anh. 

- Cách viết một số thể loại đánh giá  ( review)phổ biến hiện nay như : đánh giá 1 bộ 

film (film review), đánh giá một nhà hàng (restaurant review), đánh giá một quyển sách 

(book review), đánh giá một câu chuyện (story review). 

- Sử dụng được các cấu trúc câu, từ vựng thường được áp dụng để viết thư tín và 

email , và đánh giá (review)  

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả Chuẩn đầu 

ra CTĐT (Goals) (Goal description) 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   

LO1 

Hình thức và nội dung của một số dạng thư tín trong 

Tiếng Anh như: Cách viết một ghi chú trong kinh doanh 

(business note), một tin nhắn trong kinh doanh (business 

memo), một email, và một bức thư ngắn trong Tiếng Anh. 

1.2.3 

LO2 

Cách viết một số thể loại đánh giá ( review) phổ biến hiện 

nay như : đánh giá 1 bộ film (film review), đánh giá một 

nhà hàng (restaurant review), đánh giá một quyển sách 

(book review) 

1.2.3 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

Ghi chú 
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 LO1.1 Viết được một tờ ghi chú trong kinh doanh   
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(business note) 

LO1.2 
Viết được một tin nhắn trong kinh doanh (business 

memo) 
  

LO1.3 Viết được một email   

LO1.4 Viết được một bức thư ngắn   

LO2 

LO2.1 Đánh giá 1 bộ film (film review)   

LO2.2 Đánh giá một nhà hàng (restaurant review)   

LO2.3 Đánh giá một quyển sách (book review)   

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính: 

- Virginia, E. (2000). Successful Writing Proficiency. Express Publishing. 

- Jack C. Richard. Interchange Fourth edition. Student book 1. Cambridge 

University press. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  
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- Barnard, R., & Meehan, A. (2005). Writing for the Real World 1: Oxford: Oxford 

University Press. 

- Bonner, M. (2004). Step into Writing. NJ: Addison-Wesley Publishing Company. 

- Lane, J., & Lange, E. (1999). Writing Clearly: An Editing Guide (2nd edition) 

- McVeigh, J & Bixby, J. (2011). Q: Skills for Success-Reading and Writing1. New 

York: Oxford University Press. 

- Beaumont, J. (2015). NorthStar: Reading and Writing Level 1&2. New York: 

Pearson. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lý thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần ( 15 buổi học, trong đó 

01 buổi thi) 

Lesson 1. Introduction 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

- Introducing the LEARNING PROJECTS 

- Introducing materials 

- Evaluations 

- Placement test 

 

 

LO1.3 
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    Requirements 

Write a paragraph to introduce yourself to the 

teacher. In your introduction, please include 3 

wishes you hope to gets after the course 

 

 

  

Lesson 2. How to write an email 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

   

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

- The organization of an email in English  

- The content of an email  

- Practise writing an email LO1.3 

Assignment  

Requirements  

  

-You are on your vacation to a new place. Write 

an email to your best friend and tell him/ her 

about that new place  

Lesson 3: Reply an email 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- Some model emails  
6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

- Practise replying an email  

-Formal and informal email LO1.3 
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Assignment  

    Requirements  

-Reply an email from your classmate  

Learning project presentation stage 1 

(Trình bày dự án học tập giai đoạn 1) 

Writing and replying an email LO1.3 

3 tiết (2 TH+1 

Review) 

Lesson 4: A letter in English 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-  Organization of a letter in English 

LO1.4 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

- The content of a letter in English 

- Practice writing a letter 

Assignment 

    Requirements 

- Practise writing a letter to your best friend 

Lesson 5: Reply a letter in English 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-  Formal and informal letter 

LO1.4 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Some model letters 

- Practise replying a letter 

Assignment 

    Requirements 
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- Practice replying to a letter to your best friend/ 

Mom/ Dad/ Brother/ sister. 

Lesson 6: A business thank you note  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

What is a business thank you note? 

 

 3 tiết (1 

LT+1TH + 1 

Review) 

The organization of a business thank you note? 

Practise writing a business note  

Assignment 

LO1.1 
 

    Requirements 

Write a business thank you note to your business 

partner 
 

Lesson 7: A business memo 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

What is a business memo? 

The organization of a business memo 

LO1.2 

3 tiết (1 

LT+1TH + 1 

Review) 

Practise writing  a business memo 

Assignment 

    Requirements 

Write a business memo to your manager 

Learning project presentation stage 2 

(Trình bày dự án học tập giai đoạn 2) 
LO1.1; LO 1.2 

3 tiết (2TH + 

1 Review) 
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Writing and replying a business note/ memo 

Lesson 8. A film review 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- What is a film review? 

LO 2.1 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 

- The organisation of a film review 

- The content of a film review 

Assignment 

    Requirements 

Practise writing a film review 

Lesson 9. A restaurant review 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- What is a restaurant review? 

LO 2.2 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 

- The organisation of a restaurant review 

- The content of a restaurant review 

Assignment 

    Requirements 

Practise writing a restaurant review 

Lesson 10. A book review 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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- What is a book review? 

LO 2.3 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 

- Some model book reviews 

- The content of a book review 

Assignment 

    Requirements 

Practise writing a book review 

Lesson 11. Revision 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

LO2.1; LO 2.2; LO 

2.3 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 

 

-Practice and review 

  

 

Ôn tập các nội dung đã học   

Learning project presentation stage 3 

(Trình bày dự án học tập giai đoạn 3) 

Writing a book review/ a film review/ a 

restaurant review 

LO2.1; LO 2.2; LO 

2.3 

3 tiết (2TH + 

1 Review) 

Hình thức thi: tự luận  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 
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- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

8. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH – ENG1071 

1. Tên học phần: Ngữ pháp Tiếng Anh  Mã học phần: ENG1071 

2. Tên Tiếng Anh: English Grammar   

- Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi 
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- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review  

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:    ThS. Nguyễn Thị Tâm 

Danh sách GV cùng giảng dạy:    

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước:  

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Ngữ pháp Tiếng Anh được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên năm thứ nhất 

đạt trình độ ngữ pháp sơ trung cấp. Thông qua những bài giảng lý thuyết, bài tập sinh 

viên không chỉ hiểu cấu trúc và ý nghĩa trong ngữ cảnh của các điểm ngữ pháp về từ, ngữ, 

thì, động từ, mạo từ, đại từ, cụm từ, lời nói trực tiếp, gián tiếp, thể bị động, mệnh đề quan 

hệ, cấu trúc so sánh mà còn biết vận dụng chúng để hoàn thiện năng lực ngôn ngữ của 

mình. Bên cạnh đó, học phần đồng thời giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc độc 

lập và làm việc nhóm. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Kiến thức chung, các vấn đề lý luận về các từ, ngữ, thì, 

động từ, mạo từ, đại từ, cụm từ, lời nói trực tiếp, câu điều 

kiện, mệnh đề quan hệ, cấu trúc so sánh trong tiếng Anh  

1.2.13 
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LO2 Khả năng sử dụng thành thạo, các vấn đề lý luận về các từ, 

ngữ, thì, động từ, mạo từ, đại từ, cụm từ, lời nói trực tiếp, 

câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, cấu trúc so sánh trong 

tiếng Anh 

1.2.13 

LO3 Kỹ năng vận dụng các kiến thức môn học vào việc sử dụng 

ngữ pháp tiếng Anh chuẩn xác 
1.2.14 

LO4 Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, trình bày  2.2.4; 3.2.2

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 LO1.1 

Phân biệt được các chức năng của các từ loại trong tiếng 

Anh gồm động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, đại từ, liên từ, 

từ nối trong tiếng Anh  

 

 LO1.2 

Phân biệt được các chức năng của các thì trong tiếng Anh 

gồm thì hiện tại, quá khứ và tương lai, chức năng của của 

các động từ khiếm khuyết, nguyên mẫu, danh ngữ trong 

tiếng Anh 

 

LO2 

LO2.1 
Sử dụng thành thạo thể bị động trong tiếng Anh, câu tường 

thuật trong tiếng Anh. 

 

LO2.2 
Sử dụng thành thạo các thì, thể, mệnh đề quan hệ, mệnh đề 

điều kiện trong tiếng Anh, đặc biệt là trong nói và viết 

 

LO3 LO3.1 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 
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- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  

[1] Mark Harrison. (2009). Use of English. Oxford 

[2] John, E. (2003). Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford: OUP. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. John, E. (2003). Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford: OUP 

[2]. Virgini, E. (2000). FCE Use of English 2 – Intermediate. London: Expressing 

Publishing 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

Lesson 1. The present   

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

Thời lượng 
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khi kết thúc 

ND 

-Grammar 

     +  The present  

-Vocabulary 

    + Frequency 

-Word focus  

   + BE and DO, Adjective suffixes, Collocations, 

Word sets 

Practice  

   Requirement:  

- Put the verbs in the correct present form 

- Rewrite the sentences using word in brackets 

- Complete the phrase verbs with be and do 

LO1.2, 

LO2.2, LO3.1 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 2. The past 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Grammar        

     +  The past 

-Vocabulary 

      + Periods of time 

-Word focus 

     + BRING & TAKE, Noun suffixes, Collocation, 

LO1.2, 

LO2.2, LO3.1 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Prepositional phrase: IN/ON + noun 

Practice  

     Requirement: 

- Complete the text by forming the correct  

tenses of the verbs in brackets 

- Rewrite the sentences so that their meaning 

doesn’t change 

- Complete the article with correct periods of 

time 

- Complete the article by forming nouns from 

the words given 

 

Lesson  3. The future 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-  Grammar 

   + The future, Time conjunctions 

- Vocabulary 

   + Time adverbs and Prepositions 

- Word focus 

LO1.2,  

LO2.2,  

LO3.1 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review)review 
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     + COME &GO, Noun suffixes, Collocation, 

Prepositional phrase: adverb suffixes 

Practice 

Requirement: 

- Read the extract from a novel/the letter and 

underline the correct future forms 

- Complete the sentences from the words given so 

that their meaning doesn’t change 

- Complete the phrasal verbs with go & come 

Lesson 4. Linking words and phrases 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Grammar 

    + Linking words and phrases, contrast, causes and 

results, Exceptions and additions, intentions 

- Vocabulary 

   + Intention and purpose 

- Word focus 

     + BREAK & FALL, Collocation, Prepositional 

phrase: adjective + preposition 

Practice 

 

LO1.1, LO3.1 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 ) 

Requirement: 

- Rewrite the sentences using the words in brackets  
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- Write a letter of complaint by forming given 

sentences 

- Read the extract from a brochure and fill each gap 

with one suitable word 

Lesson  5. Reported speech 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-  Grammar 

    +  Reported speech 

-Vocabulary 

    + Speech 

- Word focus 

    + RUN & CATCH 

    + Nouns (people and jobs), Word sets 

Practice 

     Requirement: 

- Complete the sentences using the correct form of 

reported speech. 

- Complete the sentences using the correct verb 

patterns 

- Complete the text with the correct form of the 

words given 

 

LO2.1, LO3.1  6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Lesson 6. Infinitives +-ing forms 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Grammar 

  + Infinitives and –ing forms: start, stop, think, 

remember, and decide, prefer, would rather 

- Vocabulary 

   + Like and dislike 

- Word focus 

  + KEEP & PUT, Collocations, Prepositional 

phrases: verb + preposition 

Practice 

    Requirement: 

-  Fill in the correct forms of the verbs in brackets 

-Rewrite the sentences so that their meaning doesn’t 

change 

- Fill in the gaps with keep & put + particles 

LO1.2,LO3.1  6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 7: Articles, determiners & pronouns 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Grammar LO1.1,LO3.1  6 tiết (2 

LT+3TH+1 
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    + Articles, determiners & pronouns 

- Vocabulary 

   + Worth and no point 

- Word focus 

   + GET & SET, noun, word sets 

Practice  

    Requirement: 

- Fill in the gaps with a, an or the, or a dash (-) in the 

sentences/the text 

- Complete the sentence with either, both or neither 

and of  

-.Rewrite the sentences replacing the phrases in 

italics with phrasal verbs of get & set. 

review) 

Lesson 8. Modals 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Grammar 

   + Modals 

-Vocabulary 

  + Chance and possibility  

Word focus 

  + TURN & MAKE, Adjective suffixes and  

suffixes, Collocations, Prepositional phrases: Noun + 

LO1.2, LO3.1  6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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preposition 

Practice 

    Requirement: 

- Complete the sentences with modals: have to, can, 

must, may, will have to,… 

-Complete the sentences so that their meaning doesn’t 

change (chance and possibility) 

- Fill in the gaps with correct forms of turn or may to 

complete a phrasal verb with the meaning in brackets 

 

 

 

 

 

Lesson 9. The passive 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Grammar 

    + The passive 

-Vocabulary 

    + Amount and number 

-Word focus 

  +  LOOK & PAY, prefixes and  suffixes, 

Collocations 

Practice 

     Requirement: 

- Complete the text by putting in the correct passive 

forms of the verbs in brackets 

LO1.2, LO2.1  6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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-Rewrite the sentences so that their meaning doesn’t 

change 

-Complete the sentences with look & pay + particles 

Lesson 10: The Relative clause and participles 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Grammar LO2.2, LO3.1  3 tiết (1 

LT+1TH+1 

review) 
  + The Relative clause and participles 

-Vocabulary 

 + Trying, succeeding and falling 

- Word focus 

  + Various 

Practice 

   Requirement: 

-Rewrite the sentences using relatives pronouns and 

participles 

-Rewrite the sentences  so that their meaning doesn’t 

change 

-Read a film review and fill the gaps by forming a 

word from the word given 

Thi kết thúc học phần   3 tiết 

Hình thức thi: Trắc nghiệm      
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14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 
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9. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG TRUNG 1 – CHN1011 ĐỀ CƯƠNG CHI 

TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần:   Tiếng Trung 1     Mã học phần: CHN1011 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiên Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức ngữ âm: hệ thống nguyên 

âm, phụ âm, thanh điệu, kết cấu âm tiết tiếng Trung quốc, các quy tắc biến âm trong tiếng 

Trung Quốc.  

Trang bị những hiểu biết về chữ Hán: các nét cơ bản, nét hợp thành, các bộ chữ Hán, quy 

tắc bút thuận.  

Cung cấp một lượng từ vựng và kết cấu ngữ pháp. Rèn luyện cho sinh viên những kiến 

thức ngữ pháp cơ bản để có thể sử dụng chính xác trong giao tiếp và đọc hiểu nội dung 

đoạn văn.  
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Kết thúc học phần sinh viên có khả năng phát âm chính xác hệ thông ngữ âm Tiếng Hán, 

viết chữ Hán đúng theo quy tắc bút thuận, sử dụng lượng từ vựng và kiến thức ngữ pháp 

đã học để đọc hiểu các đoạn văn ngắn và có khả năng sử dụng kiến thức đã học để giao 

tiếp một số chủ đề đơn giản trong đời sống hằng ngày. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra

CTĐT 

LO1 Nắm được hệ thống kiến thức ngữ âm: hệ thống nguyên âm, 

phụ âm, thanh điệu, kết cấu âm tiết tiếng Trung quốc, các 

quy tắc biến âm trong tiếng Trung Quốc.  

Trang bị những hiểu biết về chữ Hán: các nét cơ bản, nét 

hợp thành, các bộ chữ Hán, quy tắc bút thuận. 

1.3 

LO2 - Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để giao tiếp 

theo các chủ đề cơ bản hàng ngày như: chào hỏi, đếm số, hỏi 

ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, tự giới thiệu bản thân, sở 

thích.... 

1.4 

LO3 Hiểu và sử dụng chính xác các kết cấu ngữ pháp cơ bản 

trong tiếng Hán để giao tiếp và đọc, viết  được các câu và 

đoạn ngắn. 

1.5 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 LO1.1 

Phát âm chính xác thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu và 

biến điệu, biết phiên âm La tinh, nắm được quy luật 

đánh thanh điệu.  
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LO1.2 

Nắm vững các nét cơ bản, nét hợp thành, các bộ chữ 

Hán, quy tắc bút thuận. Viết chữ Hán đúng nét và 

đúng qui tắc thuận bút. 

 

LO2 

LO2.1 
Nhận đọc,  phát âm chính xác và hiểu nghĩa lượng từ 

vựng đã học. 

 

 

LO2.2 
Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để giao tiếp 

và viết các câu và đoạn ngắn. 

 

LO3 

LO3.1 

Nắm vững và biết cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp 

xuất hiện trong bài. Sử dụng chính xác lượng từ vựng 

và các cấu trúc ngữ pháp đã học để giao tiếp và đọc 

hiểu đúng nghĩa. 

 

LO3.2 
Sử dụng chính xác các cấu trúc ngữ pháp đã học để 

giao tiếp và viết đoạn văn theo chủ đề đã cho. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

* Tài liệu bắt buộc: 

⮚  Sách, giáo trình chính:  
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[1]. 《汉语教程》第一册《Giáo trình Hán ngữ》（Tập1, quyển thượng）,北京语
言大学出版社. 

[2]. Bài giảng dưới dạng Slides“Tiếng Trung 1”, ThS. Nguyễn Thiên Hương. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. 彭志平. 汉语阅读教程, 第一册. 北京语言大学出版社, 2004 年。 

[2]. 杨寄洲. 汉语教程. 北京语言大学出版社，2012 年。 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

第一课. 你好 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- 声母 

- 韵母 

- 声调 

- 汉语基本笔画 

- 笔顺规则 

- 生词 

 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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Thực hành 

Yêu cầu: 

- 按照笔顺规则写汉字。 

- 根据拼音写汉字。 

- 认读。 

-  

第二课. 汉语不太难  

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

 

- 韵母 

- 轻声 

- 生词 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 变音。 

- 认读。 

- 用所给的句子进行会话。 

 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2,  LO 3.1 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第三课. 谢谢 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- 声母 

- 韵母 

- “不”的变调 

- 生词 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2,  LO 3.1 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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Thực hành 

Yêu cầu: 

- 按照笔顺规则写汉字并认读。 

- 认读：“不”的变调。 

- 翻译成汉语并进行会话。 

第四课 . 你去哪儿   

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- 声母 

- 韵母 

- 生词 

- 问去哪儿 

- 问星期几 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 翻译成汉语并进行会话。 

- 译成越语并进行会话。 

- 认读并进行会话。 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2,  LO 3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第五课. 这是什么书 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- 声母 

- 生词 

- 什么＋名词 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2,  LO 3.1 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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- 定语＋的＋中心语 

 Thực hành 

 Yêu cầu: 

- 朗读一首诗。 

- 用所给的词进行会话。 

- 用所给的词进行会话。 

第六课 . 这是王老师 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- 生词 

- 动词＋什么 

Thực hành 

  Yêu cầu:  

- 读后跟同学对话。 

- 根据所给的话题进行会话。 

- 译成越语并进行会话。 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2,  LO 3.1 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第七课. 我学习汉语 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- 生词 

- 问姓名 

- 问国籍 

Thực hành 

Yêu cầu: 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2,  LO 3.1 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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- 读后问答。 

- 请介绍一下儿自己。 

- 两个人一组进行问名字，哪国

人，学习什么？ 

第八课. 你吃什么 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- 生词 

- “一”的变调 

- 数词＋量词+ 名词 

    Thực hành: 

Yêu cầu: 

- 根据“去超市买东西”的话题进

行对话。 

- 根据“去食堂吃饭”的话题进行

对话。 

你问你同学常去哪儿吃饭？你们喜欢

吃什么？喝什么？ 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2,  LO 3.1，

LO3.2 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第九课 . 苹果一斤多少钱 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- 生词 

- 疑问词:几, 多少, 什么, 哪, 哪

儿, 谁 

Thực hành 

 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2,  LO 3.1，

LO3.2 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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Yêu cầu: 

- 读后问答。 

- 根据“去市场买水果”的话题进

行对话。 

- 根据“喜欢吃什么水果”的话题

进行对话。 

第十课. 我换人民币 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- 生词 

- 中国人的称呼法 

- 时间表达法 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 读后模仿进行会话 

- 根据“去银行换钱”的话题进行

对话。 

- 问朋友在哪儿换钱。 

- Ôn tập các nội dung đã học 

 

LO1.1 ， LO1.2 ， LO 

2.1， LO2.2,  LO 3.1，

LO3.2 

3 tiết ( 2LT+1 Ôn 

tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng  

Hình thức thi: Tự luận  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 
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- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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10. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:  GIAO TIẾP 3: BUSINESS MEETINGS – 

ENG1081 

1. Tên học phần: Giao tiếp 3: Business Meetings  Mã học phần: ENG1081 

2. Tên Tiếng Anh: Communication (3): Business Meetings  Số tín chỉ: 3  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

- 20 tiết Lý thuyết 

- 27 tiết Thực hành   

- 10 tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Giao tiếp 2 

 Môn học tiên quyết: Không có 

 Khác: Không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Giao Tiếp 3 được thiết kế nhằm giúp sinh viên 

Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh năm ba của Trường ĐH Phú Xuân phát triển kĩ năng giao 

tiếp như : Tham gia đàm thoại trong những cuộc trò chuyện về các tình huống hội họp, 

dữ liệu kinh doanh, đồ ăn, thức uống, marketing mà không cần chuẩn bị trước; Nghe hiểu 

được ý chính và chi tiết về các chủ đề marketing, công ty, lập kế hoạch kinh doanh và 

quản lý nhân sự; Thảo luận, trình bày ý kiến cá nhân về các chủ đề trong hội họp, hội 

nghị. Kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hoá; Kỹ năng xử lý các tình huống xung 

đột, mâu thuẫn trong giao tiếp. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
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Mục tiêu Mô tả 
Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   

LO1 
Giao tiếp nghe nói bằng tiếng Anh bằng các tình huống 

giao tiếp nâng cao theo chủ đề kinh doanh 
1.1.7 

LO2 
Trình bày các bài diễn thuyết về đề tài tự chọn trước 

đám đông. 
1.2.1 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 
LO1.1 

Phát triển những kĩ năng giao tiếp cần thiết để thành 

công trong doanh nghiệp 

 

LO1.2 Thành thạo và tự tin khi sử dụng ngôn ngữ kinh doanh  

 LO1.3 
Trau dồi khả năng nghe qua các cuộc phỏng vấn, đàm 

phán trong lĩnh vực kinh doanh 

 

LO2 
LO2.1 

Trau dồi khả năng đối đáp bởi những tình huống thực 

tế hay xảy ra trong doanh nghiệp 

 

LO2.2 Mở rộng kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  
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- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

1.Sách, giáo trình chính:  

- David C, David F & Simon K. Market Leaders, Pre –Intermediate, Third 

Edition, Pearson-Longman, 2012.  

- David C, David F & Simon K. Market Leaders, Pre –Intermediate, Third 

Edition Workbook, Pearson-Longman, 2012 

2. Sách (TLTK) tham khảo:  

- Falla T. & Paul A Davies, Solutions, Pre –Intermediate, Third Edition, Oxford 

University, 2008. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 - Điểm quá trình: 50% (thái độ: 10%, lý thuyết: 20%, thực hành :20%) 

 - Điểm thi: 50%. Hình thức thi: Trắc nghiệm+Vấn đáp 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

Lesson 1: Careers 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

 

Thời lượng 

Vocabulary: Career moves 

Listening: Changing jobs 

Speaking: Telephoning- making contact 

Case study: Youjuice 

LO1  

6 tiết (2 LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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Practice 

Requirements 

- Listen to an interview with Melisa Foux, Finance 

Director of CDC Media Limited and answer the 

questions 

- Listen to the second part and complete this extract. 

- Complete the email, from the head of the 

interviewing team to Claudia Lopez. Write about at 

least three strengths of the candidate you have 

chosen. Explain how these strengths relate to the job 

description 

Lesson 2: Companies Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary: Describing companies 

Listening: A successful company 

Speaking: Presenting your company 

Case study: Dino Conti Ice Cream 

Practice 

Assignment: 

- Listen to the first part of an interview with 

Susan Barratt, the Chief Executive Officer of 

Nature's Way Foods, and correct the six mistakes in 

this paragraph. 

- Listen to the second part, where Susan talks 

LO1,LO2,LO3  6 tiết (2 LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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about the reasons for the company's success, and 

complete these notes with one word in each gap.  

- Listen to the third part and answer these 

questions 

As a director of Dino Conti Ice Cream, write a 

proposal document to your CEO in which you: 

- List the investment options you have chosen 

- Give arguments for each option, as well as 

the cost and benefit 

Lesson 3: Selling Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary: Making sales 

Listening: Selling on TV 

Speaking: Negotiating – Reaching Agreement 

Case study: A Partner Agreement 

Practice 

Requirements 

You are going to hear a conversation between 

Martin, Sales Manager of Pulse, an electric-car 

company, and Chen, an official from the Urban 

Transport Department of a city in China. Listen and 

answer these questions. 

1. Why does Chen want to buy electric cars for the 

Transport Department?  

LO1,LO2,LO3  6 tiết (2 LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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2. Which of these do they discuss?  

• quantity • price • discounts • colours • delivery • 

warranty • models  

3. What will they discuss after lunch? 

- Read the text about writing business emails. In 

most of the lines 1-9 there is one extra word which 

does not fit. Some lines, however, are correct. 

If a line is correct, put a tick (√) in the space 

provided. 

If there is an extra word in the line, write that word 

in the space provided. 

Lesson 4: Mid-term Test + Working across culture 

Revision A 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH + 1 

Review) 

 

 

Lesson 5: Great Ideas 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

 

 

Thời lượng 

Vocabulary: Verb and noun combinations 

Listening: Great business ideas 

Speaking: Successful meeting 

Case study: The new attraction 

Practice 

Requirements 

- Listen. Dr Kate Pitts is a researcher at the e-

LO1,LO2,LO3 6 tiết (2 LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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Research Centre, University of Oxford. She was 

asked the question: In your opinion, what were the 

best business ideas of the last 15 years? Predict 

what she will say. Think of products and services. 

- Listen to the first part of the interview. What 

products and services does Kate mention? Why 

does she think they were excellent ideas? 

- Work in group of three 

- Brainstorm ideas for a new attraction in your 

area 

- Choose the best idea. Then discuss your 

concept 

- Describe your ideas to the other groups 

Lesson 6: Stress 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

 

 

Thời lượng 

Vocabulary: Stress in the workplace 

Listening: Dealing with stress 

Speaking: Participating in discussions 

Case study: Davies-Miller Advertising 

Practice 

Requirements 

Discuss: What are the main causes of stress at 

work? 

- Listen. Jessica Colling is Director of 

LO1,LO2,LO3  6 tiết (2 LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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Marketing at Vielife, a Consultancy that advises 

businesses on health at work. Listen to the first part 

of the interview and answer these questions.  

1. What three examples are given of things that 

make people feel under pressure at work?  

2. What is resilience to stress? 

-  Listen to the second part. What can happen 

if you have to manage stress for a long time without 

a break? 

- As Head of Human Resources, write the 

recommendations section of a report to Davies-

Miller’s CEO. Outline your practical suggestions 

for reducing stress in the company, both in the short 

and long term. 

Lesson 7: Entertaining 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

 

 

Thời lượng 

Vocabulary: Eating and drinking 

Listening: Corporate events 

Speaking: Socializing – Greetings and small talk 

Case study: Organizing a conference 

Practice 

Requirements 

- Imagine a small group of foreign visitors 

coming to your city.  

 6 tiết (2 LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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1. Decide where you would take them for dinner. 

Choose a menu and a location to give them a 'taste' 

of your city /region/country. 

2. Explain your choices to a partner. 

           3. join up with another pair and compare 

your ideas. 

You are members of GFDC’s marketing department

- Work in small groups. Discuss the 

advantages and disadvantages of each hotel as the 

venue for the conference 

- Rank the hotels 1-4 (1: most suitable hotel, 4: 

the least suitable) 

- Meet as one group and listen to each other’s 

ideas 

- Take a vote 

Lesson 8: New Business 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

 

Thời lượng 

Vocabulary: Economic terms 

Listening: Interview with CEO of money-transfer 

company & the CEO of a food company 

Speaking: Discuss new business 

Case study: Choose the location for a new 

company 

Practice 

LO1,LO2,LO3 6 tiết (2 LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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Requirements 

- Write a short paragraph about the economic 

profile of your country 

- Reading: New business ideas. Read the 

article and answer the questions on page 69 - 

Student book. 

- Listen to four extracts from a radio business-

new programme. Underline the numbers you hear 

- You are a member of the planning 

committee, which must choose a location for the 

new factory. Discuss the advantages and 

disadvantages of each location. 

Lesson 9: Working across culture 

Revision B 

LO1,LO2,LO3 6 tiết (2 LT + 3 

TH + 1 

Review) 

Lesson 10: Revision 

Revise all the knowledge and skills 

Students do the quiz 

LO1,LO2,LO3 3 tiết (2 LT + 1 

Review) 

 Thi kết thúc HP: Trắc nghiệm+Vấn đáp  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 
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- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 
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11. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: THỰC HÀNH DỊCH CƠ BẢN – ENG1091 

1. Tên học phần: Thực hành dịch cơ bản   Mã học phần: ENG1091 

2. Tên Tiếng Anh: Basic Translation Practice   Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

- 20 Lý thuyết 

- 27 Thực hành 

- 10 Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

        1/. GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh. 

        2/. Danh sách giảng viên cùng tham gia GD: 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

- Môn học trước: Không có 

- Môn học tiên quyết: không có 

- Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Là môn học xã hội, người học sẽ được tiếp cận với khối kiến thức về lý thuyết dịch cơ 

bản của chuyên ngành dịch thuật như giới thiệu về biên dịch, sơ lươc lịch sử của dịch 

thuật, quá trình dịch thuật, các phương pháp dịch thuật, nguyên tắc , kỹ thuật dịch và 

chuẩn đạo đức nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm công tác biên 

dịch chuyên nghiệp. 
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7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra

CTĐT 

LO1 Lịch sử và Lý thuyết dịch cơ bản  

LO2 Phương pháp và kỹ thuật dịch  

LO3 Các yếu tố giúp hình thành nên một bản dịch tốt  

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

Ghi chú 
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 

LO1.1 Nắm rõ cấu trúc thành lập câu   

LO1.2 
Nhận biết được các khái niệm dịch thuật như đơn 

vị dịch và cấu trúc tương đương khi chuyển ngữ 
  

LO2 

LO2.1 

Thực hiện kỹ năng phân tích các từ, cấu trúc tương 

đương trong các văn bản thuộc nhiều thể loại từ 

tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại 

  

LO2.2 

Giải thích và áp dụng các phương pháp tiếp cận 

trong dịch thuật như dịch ngữ nghĩa, dịch theo ngữ 

cảnh, dịch sát nghĩa, dịch tự do, dịch giao tiếp 

  

 LO2.3 

Nhận biết và tiến hành được các quá trình và hình 

thức biên dịch dựa trên các chiến thuật dịch tiêu đề, 

dịch câu không có chủ ngữ, dịch thành ngữ và 

thông tục 
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LO3 

LO3.1 Hiểu được những đạo đức cần có trong nghề dịch   

LO3.2 
Nắm được các yếu tố để hình thành nên một bản 

dịch tốt và các đạo đức trong nghề dịch cần có 
  

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính: 

       [1]. Nguyen, V. T. (2013). Theory of Translation and Interpretation. Hue University 

Publishing House. 

[2]. Bài giảng dưới dạng Slide "Thực hành dịch cơ bản", ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 

⮚  Sách, giáo trình tham khảo 

[1]. Trương Quang Phú (2001). Giáo khoa căn bản môn dịch Anh-Việt – Việt –Anh. NXB: 

Đại học Quốc gia Tp.HCM.  

[2]. Nguyễn Thanh Chương & Trương Trắc Bạt (2002). Phương pháp dịch Anh-Việt. 

NXB: Thời Đại. 

[3].Bell, R. T. (1991). Translation and Translating: Theory and Practice. New York: 

Longman Inc. 

[4]. Newmark, P. (1988). A textbook of translation. Prentice Hall International (UK) Ltd. 
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[5]. Dương Ngọc Dũng (2004). Luyện dịch Việt-Anh. NXB: Đại học Quốc gia TP.HCM 

[6]. Lê Văn Sự (2003). Cẩm nang Luyện dịch và Ngữ pháp Tiếng Anh. NXB: Văn Hoá 

Thông Tin 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lý thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm+Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

Lesson 1. What is translation? 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-    Introduction – Translation Theory What is 

translation? 

LO1.2 
 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

-   The Functions and Purposes of Translation 

-   Translation Equivalence and Non-equivalence 

-   Principles of Translation 

Thực hành 
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     Yêu cầu: 

- Practice translating sentences about the topic below: 

Environment 

Lesson 2. Identify Parts of a Sentence 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  

- Identify the main clause 

LO1.2 
 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- Identify Modifiers 

- Identify the Adverbials 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

- Practice translating sentences about the topic below: 

Education 

Lesson 3. Kinds of Translation 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Literal vs idiomatic 

LO1.2 
 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- Translating grammatical features 

-Translating lexical features 

Thực hành 
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     Yêu cầu: 

- Practice translating sentences about the topic below: 

Entertainment 

Lesson 4. Translation Procedures 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-  Borrowing 

LO2.3 
6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- Calque 

- Literal translation 

- Transposition 

- Modulation 

- Functional equivalence 

- Descriptive equivalence 

-Naturalization 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

- Read the English text and answer the question about 

the topic “Deforestation” on page 43-44 from 

Translation 1 (Nguyen Van Tuan) 

- Practice translating short texts about the topic: 

Deforestation 

Lesson 5. Funny Stories Dự kiến các Thời lượng 
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CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

- Read the funny stories 

  
6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- Translating the stories into Vietnamese 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

- Make up some funny stories based on your 

imagination 

- Work in pair. Exchange stories to your partner, and 

translate his/her stories 

Lesson  6. Translation and Technology 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- The first Translators 

LO1.1 
 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- Early Tools 

- Computers Applied to Translation 

- The Internet as a Corpus 

Thực hành 

    Yêu cầu: 
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- Read the Journal by Mahmoud Ordudari, English 

translator. University of Isfahan about “Translation 

procedures, Strategies and Methods”. From 

https://translationjournal.net/journal/41culture.htm 

- Practice translating sentences about the topic : 

Business and Services 

Lesson 7. Translating Passive voice 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- General Notes 

LO3.1, LO3.2 
 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- Different ways of translating passive sentences into 

Vietnamese 

- Different ways of translating passive sentences into 

English 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

- Practice translating passive voice sentences  

Lesson 8. Common Errors in Translation 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Linguistics Errors 
LO1.3 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) - Idioms and terminologies 
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- Structural Errors 

- Style Errors 

- Cultural Errors 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

- Practice translating complex sentences  

Lesson 9. Ethics and Professionalism in Translation

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- The true professional 

LO3.2 
 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- Ethics 

- Efficient Ethics 

- Handling Clients 

- After-service 

- The Suit Does not Make the Translator 

- General Ethics principles 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

- Practice translating sentences about the topic below: 

English Poems 

Unit 10.  Review  Dự kiến các Thời lượng 
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CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

- Definition of translation & translator 

LO1.2,  

LO2.3 

3 tiết ( 2LT+1 

Review ) 

- Procedures of translation 

- Kinds of translation 

 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thi kết thúc học phần   3 tiết  

Hình thức thi: Hình thức thi: TN+TL     

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường 

 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
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Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 
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12. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:  PARAGRAPH WRITING – ENG1201 

1. Tên học phần: PARAGRAPH WRITING  Mã học phần: ENG1201 

2. Tên Tiếng Anh: PARAGRAPH WRITING  Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review  

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Viết 1 

 Môn học tiên quyết: không  

 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 

- Viết một đoạn văn cơ bản bằng tiếng Anh, bắt đầu từ viết câu chủ đề, các ý bổ trợ 

và câu kết luận. 

-  Diễn đạt và sắp xếp ý một cách hợp lý trong một đoạn văn cơ bản bằng tiếng Anh. 

- Viết được một đoạn văn (paragraph) bằng tiếng Anh theo từng thể loại khác nhau 

như: giải thích (explaining a process); so sánh & đối chiếu (compare & contrast); phân 

loại (dividing and classifying); kể chuyện (narrative); nguyên nhân và kết quả (cause & 

effect) và mô tả (describing) 

- Biết cách kết nối câu trong một đoạn. 

- Biết cách diễn đạt đặc thù trong viết như khi đưa ví dụ hỗ trợ hoặc mô tả 

- Phát triển vốn từ vựng về các chủ đề khác nhau trong diễn đạt viết. 
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7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT (Goals) (Goal description) 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   

LO1 
Viết một đoạn văn cơ bản bằng tiếng Anh, bắt đầu từ viết 

câu chủ đề, các ý bổ trợ và câu kết luận. 
1.2.3 

LO2 

Viết được một đoạn văn (paragraph) bằng tiếng Anh theo 

từng thể loại khác nhau như: giải thích (explaining a 

process); so sánh & đối chiếu (compare & contrast); phân 

loại (dividing and classifying);  nguyên nhân và kết quả 

(cause & effect) và mô tả (describing) 

1.2.3 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 
Ghi chú 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 

LO1.1 Viết được một đoạn văn cơ bản bằng tiếng Anh   

LO1.2 viết câu chủ đề   

LO1.3 các ý bổ trợ.   

LO1.4 Viết câu kết luận   

LO2 
LO2.1 

Viết được một đoạn văn bằng tiếng Anh theo thể 

loại giải thích (explaining a process)   

LO2.2 Viết được một đoạn văn bằng tiếng Anh theo thể   
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loại so sánh & đối chiếu (compare & contrast) 

LO2.3 Viết được một đoạn văn bằng tiếng Anh theo thể 

loại phân loại (dividing and classifying)    

 LO2.4 
Viết được một đoạn văn bằng tiếng Anh theo thể 

loại nguyên nhân và kết quả (cause & effect)  

 LO2.5 

Viết được một đoạn văn bằng tiếng Anh theo thể 

loại mô tả (describing) 

  

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính: 

- [1]. Noji, F. (1996). Writing handbook for ESOL students. Kapiolani Community 

College: McGraw-Hill. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

- [1]. Acklam, R. & Crace, A. (2006). Pre-Intermediate Total English: Student's 

book. Harlow: Pearson.  



 

165 
 

- [2]. McVeigh, J & Bixby, J. (2011). Q: Skills for Success- Reading and Writing 2. 

New York: Oxford University Press. 

- [3]. Zemach, D, E., Rumisek, L, A. (2003). Paragraph writing- From Sentence to 

Paragraph. Tokyo: Macmillan Publishers Ltd. 

- [4]. Natasha, H. & Beth, M. (2015). NORTHSTAR: Reading and Writing 2. Fourth 

Edition. New York: Pearson. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

2. Thang điểm: 10 

 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần  

Lesson 1. An Introduction to paragraph writing 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- A paragraph in English 

- The organization of a paragraph 

- Making the paragraph outline 

Assignment 

    Requirements 

LO1.1 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 
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Write a qualified topic sentence  

Making the outline for a paragraph given 

Lesson 2: Important factors in paragraph writing 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-Your attitude about writing 

- Writing for a specific purpose and audience 

-Knowing or discovering your subject 

-Keeping a journal 

-Practice 

Assignment 

    Requirements 

Doing activity 2 , 3& 4 in student’s book page 19-21 

LO1.1 

6 tiết 

(2LT+3TH + 1 

Review) 

Lesson 3: Important factors in paragraph writing 

(cont): Prewriting techniques 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- Prewriting technique 1: Brainstorming 

- Prewriting technique 2: Free writing 

- Prewriting technique 3: Making a list 

- Prewriting technique 4: Diagraming 

- Prewriting technique 5 : Preparing a scratch 

outline 

- Using all the five techniques at the same time? 

Give example to illustrate for this 

Assignment 

  Requirements 

- Practise doing prewriting technique 1,2,3,4,5 

- Practise using all the five techniques at the 

same time 

LO 1.1, LO 1.2, 

LO 1.3, LO 1.4 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 

Lesson 4: Important factors in paragraph writing 

(cont) 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-  Outlining 

- Revising, editing, and proofreading 

Assignment 

    Requirements 

What is outlining? Practise outlining a paragraphs 

What is revising, editing, and proofreading? 

LO1.4 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 
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Lesson 5: Practice  seeing the entire writing 

process 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Stage 1: Thinking and prewriting about your topic 

Stage 2: Making a list 

Stage 3: Additional free writing 

Stage 4: Writing a draft 

Stage 5: Writing the final version 

Assignment 

    Requirements 

Present the five stages in pairs/ groups 

LO 1.1, LO 1.2, 

LO 1.3, LO 1.4 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 6: Revision and Practice 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Practice doing the stages from 1- in lesson 5 before 

writing a paragraph on ONE of the following topics: 

1/ English is very necessary for us in the modern 

society 

2/ Part time jobs are good for students 

3/ Part time jobs are not good for students 

LO 1.1, LO 1.2, 

LO 1.3 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 

Lesson 7: The first & second steps in paragraph Dự kiến các Thời lượng 
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writing  CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Step 1: Make a point 

Step 2: Support the points with specific evidence 

Assignment 

    Requirements 

Practice making and supporting a point with specific 

evidence 

LO 1.1, LO 1.2, 

LO 1.4 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 

MID TERM TEST + REVISION  
3 tiết (2TH + 1 

Review) 

Lesson 8: The third and fouth step in paragraph 

writing 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Step 3: Organise and connect the specific evidence 

Step 4: Write clear, error free sentence 

Assignment 

    Requirements 

Practice step 3 and step 4 

 LO 1.2, LO 

1.3, LO 1.4 

3 tiết (1 

1LT+1TH + 1 

Review) 

Lesson 9: Kinds of paragraphs in English – Type 

1: Explaining a process 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

- Definition 

- Steps in writing a paragraph on explaining a 

process 

Assignment 

    Requirements 

Write a paragraph on explaining a process 

LO 2.1 

6 tiết (2

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 10: Kinds of paragraphs in English – Type 

2: Cause and effect 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Definition 

- How to write a cause and effect paragraph? 

- Great tips for a good cause and effect paragraph 

Assignment 

    Requirements 

Practise writing a cause and effect paragraph 

LO 2.4 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 11: Kinds of paragraphs in English – Type 

3: Compare & contrast 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- Definition 

- Structure of a compare & contrast paragraph 

- Useful transitional words and phrases 

Assignment 

    Requirements 

Practise writing a compare & contrast paragraph 

LO 2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 12: Kinds of paragraphs in English – Type

4: Dividing and classifying 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Definitions 

- Steps to writing an effective division or 

classification paragraph 

- Examples 

Assignment 

    Requirements 

Practise writing a dividing and classifying paragraph 

LO 2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Thi kết thúc học phần: tự luận  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 
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- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 
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13. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: BUSINESS READING – ENG1111  

1. Tên học phần: Business reading   Mã học phần: ENG1111 

2. Tên Tiếng Anh: Business reading  

- Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review  

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:    ThS. Nguyễn Thị Tâm 

Danh sách GV cùng giảng dạy:    

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 
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 Môn học trước: Đọc 1, Đọc 2 

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần Business reading được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên vốn kiến thức 

từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu về các chủ đề kinh tế, thương mại. Thông qua các hoạt 

động Pre-reading activities, Reading and Post-reading, sinh viên sẽ nắm được cách hình 

thành ý tưởng khi đọc, nhận ra ý chính của bài, tóm tắt. Ngoài ra, sinh viên còn tham gia 

thảo luận các chủ đề từ bài đọc đó để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác như kỹ năng 

làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Sử dụng và phát triển vốn kiến thức từ vựng, ngữ pháp và 

cấu trúc câu được học trong học phần.  
1.2.4 

LO2 Áp dụng được các ký thuật và chiến thuật đọc hiểu 2.2.4 

LO3 Đọc hiểu được các bài đọc về chủ đề kinh tế, thương mại. 3.2.2 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 LO1.1 

Giải thích được từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và các khái 

niệm cơ bản về các chủ đề trong kinh tế-thương mại như 

nghề nghiệp, bán hàng online, công ty, tiếp thị, kinh 

doanh… 
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LO1.2 

Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về các chủ đề 

nghề nghiệp, bán hàng online, công ty, tiếp thị sản 

phẩm…trong môi trường kinh tế thương mại. 

 

LO2 
LO2.1 

Vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc lướt, đọc lấy 

ý chính 

 

LO2.2 Ghi chú ý chính và tóm tắt các bài đọc   

LO3 

LO3.1 

Đọc hiểu một văn bản, bài báo trên các tạp chí thông 

qua các kỹ năng nhận biết ý chính, ý bổ sung, nắm nội 

dung bài đọc 

 

LO3.2 
Xác định các từ khóa, suy đoán nghĩa của từ để hiểu 

được văn bản 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 

- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  

[1] Cotton D., Falvey. D. & Kent , S., (2010). Market Leaders-Pre Intermediate (New 

Ed), Pearson Longman 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. O’Driscoll N., (2012). Market Leaders-Marketing. Pearson Longman 
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 [2].Whitby, N. (2013). Business Benchmark - Pre-intermediate to Intermediate. 

Cambridge: CUP 

[3]. Financial Times, Business Wire, CNN, Daily Telegraph 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

Lesson 1.   Career 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-Vocabulary:  

   + words that go with career 

-Reading: Ten ways to improve your career 

   + Scanning the article without trying to 

understand everything 

   + Guessing at the meaning by looking at the 

context 

- Language review 

  + Ability, request and offers 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.2, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3T+1 

review) 
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Practice  

   Requirement:  

- Reading the article “Cosmopolitan readers 

queue for tube job” from  Daily Telegraph and do 

exercises 

Lesson 2.  Selling online 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-Vocabulary:  

    + words and expressions for talking about 

buying and selling 

-Reading: Worry for retailers as web shopping 

chicks into place-Financial Times 

   + Matching 

   + Skimming for specific information 

- Language review 

  + must, need to, have to, should 

LO1.1, LO2.2, 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3T+1 

review) 

 

-Practice   

     Requirement:  

- Reading the article “The arrival of virtual 

pocket money” and do exercises 

  

Lesson  3. Companies 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

Thời lượng 
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thúc ND 

-Vocabulary:  

    + words talking about companies 

-Reading:  The world’s most respected companies -

Financial Times 

   + Gap-filling 

   + Skimming for specific information 

- Language review 

 + Present simple and present continuous 

LO1.1, LO2.1, 

LO2.2, LO2.3, 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3T+1 

review) 

 

Practice 

     Requirement: 

- Reading the article “Valentino Chocolates” and 

do exercises 

 

Lesson 4. Great ideas 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-Vocabulary:  

    + verb and noun combinations 

-Reading:  Three great ideas -Financial Times 

   + Guessing the content of the text 

   + Explaining the words in context 

   + Skimming for specific information 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3T+1 

review) 
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- Language review 

 + Pat simple and past continuous 

Practice 

     Requirement:  

-Reading the article “Three Great Ideas” and do 

exercises 

  + Article 1: Double your money 

  + Article 2: Buying without shops 

  + Article 3: Pay before you talk 

Lesson 5. Stress 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-  Vocabulary:  

    + words about stress in workplace 

-Reading:  A career change –The AGE 

   + Scanning for main ideas 

  + Skimming for specific information 

  + Guessing the words related to stress in context 

- Language review 

 + Pat simple and present perfect 

 

Practice 

     Requirement: 

LO1.2, LO2.1, 

LO2.2, LO2.3, 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3T+1 

review) 
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- Reading the article “Banker swaps rat race for bus 

lane” and do exercises 

Lesson  6. Entertaining 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-  Vocabulary: 

    + words for talking about eating and drinking 

- Reading: Corporate entertainment-CNN 

     + Scanning for main ideas 

     + Skimming for specific information 

     + Guessing the words related to entertainment in 

context 

-Language review 

    + multi-word verbs 

Practice 

     Requirement: 

- Reading the article “ Organizing a conference” 

and do exercises 

LO1.2, LO2.1, 

LO2.2, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3T+1 

review) 

 

 

 

 

 

 

Lesson 7. Marketing 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- Vocabulary  LO1.2, LO2.1, 

LO2.2, LO3.1, 

6 tiết (2 

LT+3T+1 
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   + word partnerships 

- Reading: No 5: The Film- Financial Times 

     + Matching 

     + Skimming for specific information 

      + Scanning for main ideas 

     + Guessing the words related to marketing in 

context 

-Language review 

    + Questions 

Practice 

    Requirement: 

-  Reading the article “Selling Dreams” and do 

exercises 

LO3.2 review) 

 

Lesson  8: Planning 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- Vocabulary  

    + words for talking about planning 

- Reading: Investing in Nizhny Novgorod - 

Financial Times 

     + Skimming for specific information 

      + Scanning for main ideas 

     + Guessing the words related to making plans 

    + Summarizing the text 

LO1.1, LO2.1, 

LO2.2, 

LO2.3,LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3T+1 

review) 
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-Language review 

    + Talking about future plans (plan, expect, 

would like, want, going to) 

Practice  

    Requirement:  

-Reading the article “Brazil tries to kick-start 

tourism” and do exercises 

Lesson 9. Managing people 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary  

    + Verbs and prepositions 

- Reading:  Young manager - Financial Times 

     + Skimming for specific information 

      + Scanning for main ideas 

     + Guessing the words related managing people 

-Language review 

    + Reported speech 

Practice 

       Requirement: 

- Reading the article “ The international manager” 

and doing exercises. 

LO1.2, LO2.2, 

LO2.3, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3T+1 

review) 

 

Lesson 10. New business 
Dự kiến các 

CĐR được thực 

Thời lượng 
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hiện sau khi kết 

thúc ND 

- Vocabulary  

    + economic terms 

- Reading:  The human touch- Financial Times 

     + Skimming for specific information 

      + Scanning for main ideas 

     + Guessing the words related to making plans 

    + Summarizing the text 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.2, LO2.3, 

LO3.1, LO3.2 

3 tiết (2 LT+1 

review) 

 

-Language review 

    + Time causes 

Practice  

 

    Requirement:  

- Reading the article “Success in the Shadow of 

Etna” and do exercises 

- You work for a marketing department which is 

launching a new range of mobiles phones in an 

overseas market. Discuss which are the best 

markets to launch the new range of phones in. 

 

Review+ Final exam 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Final test 

Hình thức thi: Hình thức thi: Trắc nghiệm 
 

3tiết 
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14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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14. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

TIẾNG TRUNG 2 – CHN1021 

1. Tên học phần:   Tiếng Trung 2 – HSK2.  Mã học phần: CHN1021 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng trong chương trình HSK2: danh từ khối 

lượng khoảng 115 từ; động từ khoảng 78 từ; tính từ khoảng 28 từ; đại từ khoảng 19 từ; số 
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từ khoảng 15 từ; lượng từ khoảng 15 từ; phó từ khoảng 16 từ; liên từ khoảng 4 từ; giới từ 

khoảng 4 từ; trợ từ khoảng 8 từ. 

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các điểm ngữ pháp chương trình HSK2 về 

đại từ, số từ, phó từ, liên từ, giới từ, trợ động từ, trợ từ, động từ trùng điệp; câu trần thuật, 

câu nghi vấn, câu sai khiến, câu cảm thán, câu đặc biệt, trạng thái của động tác. 

Trang bị cho người học nhiều ngữ cảnh ngôn ngữ để rèn luyện giao tiếp như: chào hỏi, 

tạm biệt; giới thiệu thông tin về một người; biểu thị cám ơn, xin lỗi, hoan nghênh; sử 

dụng số từ biểu đạt số lượng, số thứ tự; biểu đạt thời gian; miêu tả đơn giản; đặt câu hỏi 

và trả lời những vấn đề đơn giản; biểu đạt quan điểm, tình cảm, đưa ra ý kiến v.v.  

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ bản về 

từ vựng, ngữ âm, chữ Hán, ngữ pháp và các tình huống giao tiếp; làm quen với bài thi lấy 

chứng chỉ HSK2, rèn luyện tham gia lấy chứng chỉ HSK2. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LO1 - Sử dụng được khoảng 300 từ vựng trong chương 

trình HSK2, hệ thống từ vựng đã được quy định trong 

chương trình khung cấp bậc HSK2. 

3.3.1 

LO2 - Phát triển kỹ năng thực hành tiếng: nghe, nói, đọc, 

viết; kỹ năng làm bài HSK2.  

3.3.2 

LO3 - Hiểu và vận dụng chính xác các điểm ngữ pháp cơ 

bản được quy định trong cấp bậc HSK2; Nắm được tri 

thức ngôn ngữ về ngữ âm, chữ Hán trong chương trình 

HSK2. 

-  

3.3.1 
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8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
 Phát âm chính xác từ vựng mỗi bài học trong chương 

trình HSK2. 

 

LO1.2 

Hiểu và nắm chắc cách dùng của nét nghĩa thông dụng 

đạt trên 90%. Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để 

thực hành giao tiếp ngôn ngữ. Biết cách tra từ điển. 

 

 

LO2 

LO2.1 

Nghe: Nghe hiểu ngôn bản không có hiện tượng ngữ pháp 

mới, từ ngữ mới không quá 1%. 

 

 

LO2.2 

Nói: Có khả năng hội thoại theo chủ điểm sinh hoạt thông 

thường với ngữ điệu tự nhiên, trọng âm từ, trọng âm câu 

và ngừng ngắt chính xác. Có khả năng đọc thành  tiếng 

những ngôn bản  không có từ mới và hiện tượng ngữ 

pháp mới. 

 

LO2.3 

Đọc: Bước đầu hình thành kỹ năng đọc hiểu, đọc hiểu 

được ngôn bản không có hiện tượng ngữ pháp mới và có 

lượng từ mới không quá 2%,  mức độ hiểu chính xác đạt 

trên 90%. 

 

LO2.4 

Viết: Tốc độ nghe viết khoảng 12-15 chữ/phút, tốc độ 

chép bài khoảng 15-18 chữ/phút. Biết viết những bài văn 

ứng dụng đơn giản theo các chủ điểm đã học. 

 

LO3 LO3.1 
Nắm được các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong mỗi bài 

học. 
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LO3.2 
Vận dụng được các điểm ngữ pháp trong chương trình 

HSK2. 

 

LO3.3 
Đọc đúng trọng âm từ, ngữ điệu các loại câu; Nắm được 

một số nghĩa tố thông qua chữ đơn thể và bộ thủ. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường). 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  

[1]. Khương Lệ Bình, Vương Phong, Lưu Lệ Bình, Vương Phương, Giáo trình chuẩn 

HSK 2, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2016.  

          [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Tiếng Trung 2 – HSK 2 ”, ThS. Trần Thị Hương. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

               [1]. 杨寄洲，汉语教程，北京语言大学出版社，2006. 

              [2]. 张慧芬，汉字识写课本， 北京语言大学出版社，2013. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 
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 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: trắc nghiệm + tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

 

BÀI 1: 几月去北京旅游 好 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 词语操练 

- 课文主题：在学校、看照片、在家

里。 

- 语法点：助动词“要”，程度副词

“ ”、概述的表达“几”，“多”。 

- 双音节词语的重音 

- 汉字：认识独体字“为”，“也”；汉语

偏旁“王”，“足”。 

- Thực hành 

Yêu cầu: 

- 两人一组，询问对方的喜好和习惯，

互相了解对方。 

- 三四人一组，互相询问朋友 想和

不想去旅游的地方以及原因 

 LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 



 

190 
 

- 完成 HSK2 的听力考试题,做第一部

分、第二部分、第三部分。 

BÀI 2. 每天六点起床 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

 

- 词语操练 

- 课文主题：在运动场、在医院、在操

场。 

- 语法点：“是不是”的询问句、疑问代

词“多”、代词“每”。 

- 三音节词语的重音 

- 汉字：认识独体字“生”，“高”；

汉语偏旁“⺮”，“欠”。 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 两人一组，询问对方一天的生活。 

- 互相询问并记录朋友 想和 不想去

旅游的地方以及原因。 

- 完成 HSK2 阅读第一部分、第二部

分、第三部分。 

LO1, LO2, LO3 

 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

BÀI 3. 左边那个红色的是我的 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 词语操练 LO1, LO2, LO3   6 tiết (2 
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- 课文主题：在房间、在家里、在办公

室。 

- 语法点：“一下”的用法、“的”字短

语  、语气副词“真”。 

- 四音节词语的重音 

- 汉字：认识独体字“手”，“丈”，

“夫”；汉语偏旁“木”，“刂”。 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 两人一组，把几个同学的笔、书、杯

子等物品放在一起，然后通过询问确定哪个

物品是哪位同学的。 

- 小组活动：边画边介绍你家的房间。 

- 完成 HSK2 阅读第三部分与第四部

分。 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 4. 这个工作是他帮我介绍的 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc

ND 

Thời lượng 

- 词语操练 

- 课文主题: 在教室、在家里、在运动

场、在公司。 

- 语法点：“是…..的”句子、表示时

间：“......的时候”、时间副词“已经”。 

- 句子的语法重音 

- 汉字：认识独体字“两”，“乐”，；汉

 LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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语偏旁“纟”，“忄” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 语音与汉字训练: 第一部分、第二部

分。 

- 小组活动：各带一张生日晚会的照

片，根据图片上的信息，说一说这个生日晚

会是怎么准备的。 

- 阅读一段话。 

Bài 5.  就买这件吧 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 词语操练 

- 课文主题：在家里、在商店、在教

室。 

- 语法点: 副词“就 + 动词”、语气副词

“还”、程度副词“有点儿。 

- 句子的语法重音 

- 汉字：认识独体字“鱼”，“衣”，；汉

语偏旁“广”，“子”。 

Thực hành 

           Yêu cầu: 

- 互相询问并记录你的同学对某样东西

或者某件事的看法。 

- Tìm hiểu phép lịch sự trên bàn ăn của 

LO1, LO2, LO3    6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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người Trung Quốc。 

- 选择一个 HSK2 模拟试题，做听力第

一部分、第二部分、第三部分。 

Bài 6. 你怎么不吃了 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 词语操练 

- 课文主题: 在学校、在饭馆、在健身

房。 

- 语法点: 疑问代词“怎么”、量词重

叠、关联词“因为……,所……” 。 

- 句子的逻辑重音 

- 汉字：认识独体字“门”，“羊”，；汉

语偏旁“犭”，“心”。 

 

Thực hành 

       Yêu cầu:  

- 两人一组，说说你经常去的一些地

方，你是怎么去这些地方。 

- 用“怎么”互相提问并回答，每组请一

位同学报告情况。 

- HSK2 阅读练习：选择一个 HSK2 模

拟试题，做阅读第一部分、第二部分、第三

部分、第四部分。 

LO1, LO2, LO3  

 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 7. 你家离公司远吗？ Dự kiến các CĐR Thời lượng 
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           được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

- 词语操练 

- 课文主题: 在家里、在机场的路上、

在健身房、在路上。 

- 语法点：语气副词“还”、时间副词

“就”、动词“离”、语气助词“呢” 

- 汉语的基本句调 

- 汉字：汉语偏旁“彳”，“攵”。 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 小组活动：互相询问各自的生日及过

生日的方式。 

- HSK2 语音、汉字练习：选择一个

HSK2 模拟试题，做语音、汉字部分。 

- HSK2 听力练习：选择一个 HSK2 模

拟试题，做听力第一部分、第二部分、第三

部分。 

LO1, LO2, LO3,  

 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 8. 让我想想再告诉你 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 词语操练 

- 课文主题: 在教室、在宿舍、在宾馆

的前台、 

LO1, LO2, LO3 

 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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- 语法点：疑问句 “……,好吗”、副词

“再”、兼语句、动词的重叠、 

- 陈述句的句调 

- 汉字：汉语偏旁“又”，“巾”。 

 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

- 想想你们学过那些动词。尽量把能重

叠的动词都记录下来；用课堂学过的兼语句

互相练习。 

- HSK2 阅读练习：选择一个 HSK2 模

拟试题，做阅读第一部分、第二部分、第三

部分、第四部分。 

- HSK2 语音、汉字练习：选择一个

HSK2 模拟试题，做语音、汉字部分。 

 

 

Bài 9. 题太多，我没做完 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 词语操练 

- 课文主题: 打电话、在学校、在家

里。 

- 语法点：结果补语、介词“从”、“第

一”表示顺序。 

- 是非疑问句的句调 

- 汉字：汉语偏旁“土”，“灬”。 

LO1, LO2, LO3 

 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Thực hành 

Yêu cầu: 

- 说说你有哪些兴趣、爱好；用所给出

的结果补语练习说句子。 

- 阅读训练：中国茶文化。 

Bài 10. 别找了，手机在桌子上呢 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 词语操练 

- 课文主题:在家里、在医院。 

- 语法点：祈使句 “不要……了”、介词

“对”。 

- 特指问句的句调 

- 汉字：汉语偏旁“走”，“穴”。 

-  

Thực hành: 

Yêu cầu: 

- 你已经学过第一课至第十课，把你所

学的语法点综合下来。 

- 阅读训练：中国的“新年”——春节。 

Ôn tập các nội dung đã học 

LO1, LO2, LO3 

 

3 tiết ( 2LT+1 Ôn 

tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng  

Hình thức thi: Trắc nghiệm + tự luận.  3 tiết 
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14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 
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Ngành/Khoa 
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15. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: BASIC IELTS SPEAKING AND LISTENING 

– ENG1121 

1. Tên học phần: Basic IELTS Speaking and Listening  Mã học phần: ENG1211 

2. Tên Tiếng Anh: Basic IELTS Speaking and Listening   

- Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi 

-  21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review  

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:    ThS. Nguyễn Thị Tâm 

Danh sách GV cùng giảng dạy:   Nguyễn Thị Thanh Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Giao tiếp 1, Giao tiếp 2, Giao tiếp 3 

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần Basic IELTS Speaking and Listening được thiết kế nhằm giúp sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh đạt được năng lực nghe-nói ở trình độ 5.0. Học phần này giúp sinh 

viên nắm vững cấu trúc bài thi, câu hỏi và thang điểm của bài thi Nghe-Nói IELTS, các 

chiến thuật làm bài của kỹ năng Nghe-Nói trong các kỳ thi IELTS. Các bài luyện nghe và 

các đề tài nói cập nhật trên nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau giúp sinh viên nâng cao 

vốn từ vựng, thực hành nói nhiều hơn qua các hoạt động như thuyết trình, phỏng vấn, 

đóng vai,. Ngoài ra, những kĩ năng học thuật như suy luận, tổng hợp, ghi chú cũng được 
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chú trọng giúp sinh viên phát triển các chiến lược để thành công trong lớp học và các kì 

thi. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra

CTĐT 

LO1 Kiến thức nền và vốn từ vựng về các chủ đề nghe nói trong bài 

thi IELTS, các chiến thuật trước và trong khi nghe, các chiến 

thuật giao tiếp và các chức năng ngôn ngữ ở trình độ IELTS 

4.5-5.0. 

1.2.11 

LO2 Cấu trúc câu và những lối diễn đạt thường dùng liên quan đến 

chủ đề nghe nói trong bài thi IELTS trình độ 4.5-5.0 
1.2.11 

LO3 Kỹ năng nghe và giao tiếp về các chủ đề mang tính học thuật 

trong bài thi IELTS và ý thức chủ động trong học tập và làm 

việc. 

3.2.3 

LO4 Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 2.2.4; 3.1 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 LO1.1 
Giải thích được các từ vựng liên quan đến các chủ đề nghe nói 

thường xuất hiện trong bài thi IELTS ở trình độ cơ bản 4.5-5.0 

 

 LO1.2 
Mở rộng vốn kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn 

và khoa học tự nhiên thông qua nội dung các bài nghe và luyện 
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tập nói 

LO2 LO2.1 
Vận dụng các cấu trúc câu và cách diễn đạt thường dùng trong 

bài thi IELTS  

 

LO3 

LO3.1 

Vận dụng các chiến thuật nghe (dự đoán trước khi nghe, nghe 

lấy ý chính, chi tiết, xác định từ khóa, xác định từ loại, ghi chú, 

tóm tắt bài,…) ở trình độ IELTS 4.5-5.0 

 

LO3.2 

Vận dụng chiến thuật giao tiếp, các từ vựng liên quan đến các 

chủ đề giao tiếp thường xuất hiện trong bài thi IELTS để giao 

tiếp hiệu quả ở trình độ cao cấp 

 

LO4 LO4.1 Có kỹ năng tự học, thảo luận và làm việc nhóm  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 

- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  

[1] Greg Archer ,Claire Wijayatilake Pages. (2017). Mindset for IELTS level 1, 

Cambridge University Press 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

1]. Guy Brook-Hart & Vanessa Jakeman. (2012). Complete IELTSBand 4.0-

5.0 .Cambridge University Press.  
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 [2]. McCarter, S., Easton & Ash, J. (2003). A book for IELTS. Woodlands: IntelliGene. 

 [3]. McCarter, S. & Ash, J. (2002). IELTS Listening tests. Woodlands: IntelliGene. 

[4]. Richard Brown and Lewis Richards (2012). IELTS Advantage Listening Skills. Delta 

Publishing 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành:20%) 

Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm+ Vấn đáp) 

12. Thang điểm: 10 
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13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

Lesson 1.  INTRODUCTION  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-  Getting to know the students 

+ Course description 

+ Course requirements 

+ Assessment 

Practice 

   Requirements: 

- Take a diagnostic test (30-40 questions, 3 parts, the 

record will be played twice)  

          + Part 1: Multiple choice questions  

          + Part 2: True/False questions  

          + Part 3: Gap filling  

- Produce a record /video of  2-3 minute length 

presentation with the topic “ Talk about yourself and 

difficulties you face when learning speaking skill ” 

LO1,LO2,LO3, 

LO4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 tiết (2 LT + 

3 TH 

 +1 Review) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lesson 2.  RELATIONSHIPS  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

- Vocabulary: family relationships, adjectives and 

nouns to describe family 

- Listening: 

+ Identify the speakers in a conversation 

     + Answer multiple-choice questions 

+ Listen for numbers 

 - Speaking:  

    + Use simple adjective- noun collocations relating 

to family 

    + Answer simple questions about your family 

    + Give full answers to Part 1 questions  

Practice 

      Requirements: 

- Listen to the conversations and identify who is 

speaking 

- Listen to the conversation and choose the correct 

letter, A, B or C 

- With a partner, ask and answer the questions  about 

your family. 

LO1,LO2,LO3, 

LO4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 tiết (2 LT + 

3 TH  +1 

Review) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lesson 3. PLACES AND BUILDINGS 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

- Vocabulary: places in town, words to describe 

hometown 

- Listening: 

+ Answer short-answer questions 

+ Spell names correctly 

- Speaking  

+ Use prepositions and adjectives to talk about your 

hometown 

+ Use correct tense when responding to questions 

     + Pronounce regular and irregular past simple 

tense endings 

Practice 

  Requirements: 

- Listen and write down the address of the websites 

- Listen and answer the questions with NO MORE 

THAN ONE WORD  AND/OR A NUMBER 

- Ask and answer the questions about your home 

town with partner 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 tiết (2 LT + 

3TH  +1 

Review) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lesson 4. EDUCATION AND EMPLOYMENT 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- Vocabulary: work and studies, adjectives to 

describe feelings and experiences 

- Listening  

+ Identify key words in sentence completion tasks 

+ Follow a conversation 

+ Recognize synonyms and paraphrase 

- Speaking:  

+  Answer simple questions about your work and 

studies 

+ Use strategies to prepare for a talk (Speaking part 

2) 

     + Introduce your talk 

Practice 

  Requirement: 

- Listen and complete the sentences with NO MORE 

THAN 

TWO WORDS OR A NUMBER  

- Role play an interview in speaking test - part 1 

about your work and your studies. 

- Talk about a time when you learnt something new. 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 tiết ( 2LT + 

3TH + 1 

Review) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lesson 5. FOOD AND DRINK 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực  

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 
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- Vocabulary: types of food, ways of preparing 

food. 

-  Listening  

+ Find synonyms and paraphrase in matching task 

+ Identify "distractors" in matching tasks 

+ Answer classification tasks 

- Speaking 

+ Express opinions about food  

      + Use the preparation time to collect your ideas 

for Part  2 

     + Organize your talk (Speaking Part 2) 

Practice 

  Requirement: 

- Listen to two friends talking about a party, food, 

preparing  meal,  

restaurants and do matching tasks 

- Listen to a famous chef talking about different 

countries and their  

cuisines then do classification tasks 

- Work with a partner:  Role play: ask and answer 

questions related  

to food in your country (Speaking Part 1) 

- Describe a popular meal from your country that you 

like to eat (Speaking Part 2) 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 tiết ( 2LT + 

3TH + 

1Review) 
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Lesson 6. CONSUMERISM 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Vocabulary:  places in town, shopping 

- Listening 

+ Answer multiple-choice questions with three 

options  

+ Identify "distractors" 

+ Recognize paraphrase and synonyms 

- Speaking 

+ Talking about different experience you might have 

when shopping 

+ Plan your Part 2 talk using techniques for 

developing ideas 

     + Express your feelings through intonation 

Practice 

   Requirements: 

- Listen to four short recordings and write NO 

MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER 

for each answer then write the distractors for each 

answer. 

- Listen to the recording about a tour and choose the 

correct letter A, B, or C. 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 tiết ( 2LT + 

3TH + 1 

Review) 
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- Work with a partner: ask and answer questions 

about places you like going shopping (when? where? 

how much? What?) 

- First, make a note for your talk (60 seconds) on the 

topic "describe a shop that you enjoy going to". Then 

talk about the topic with a partner. 

Lesson 7. LEISURE TIME 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Vocabulary: prepositions of place, places and 

features in town, positive and negative adjectives to 

talk about free-time activities 

- Listening 

     + Understand a description of a place  

     + Follow directions 

     + Label a map 

- Speaking 

      + Use positive and negative adjectives to talk 

about free-time activities  

      + Recognize and use linking words in your talk 

(Speaking Par 2) 

       + Give a complete talk and assess your own 

LO1,LO2,LO3, 

LO4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 tiết ( 2LT + 

3TH + 

1Review) 
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performance ( Speaking Part 2) 

Practice 

   Requirement: 

- Listen to a phone message giving directions to 

house and label the map  

- Listen to the manager giving a tour of the activity 

camp to a group 

of teenagers. Label the map with which activity tey 

can do in each place. 

- Work with a partner: using the positive and 

negative adjectives to talk about free-time activities; 

practising asking and answering questions related to 

leisure time. 

- Make you own note and use you note to complete 

the task on topic "talk about a new sport or hobby 

you would like to take up" 

  

  

  

  

  

  

  

Lesson 8.  FAME AND THE MEDIA 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

 - Vocabulary: personality 

- Listening  

     + Complete a flow - chart 

      + Predict what information is missing in a flow-

LO1,LO2,LO3, 

LO4 

  

  

6 tiết ( 2LT + 

3TH + 

1Review) 
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chart 

      + Deal with technical of scientific flow-charts 

- Speaking 

       + Discuss the topic of fame for Speaking Parts 2 

and 3 

       + Think about different types of question you 

may be asked in  

Speaking Part 3  

       + Use appropriate tense when answering Part 3 

questions. 

Practice 

    Requirements: 

- Listen to a journalist talk about how the artist 

became famous and complete a flow-chart. 

- Listen to a lecture on how to make a short film. 

Then complete a flow chart with NO MORE THAN 

TWO WORDS for each answer. 

- Work individually:  Prepare a 2-3 minute 

presentation about famous person you admire and 

present it to the class. 

- Work with a partner: Make an interview between an 

examiner and a candidate asking and answering 

general questions about topic you have been 

speaking about. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lesson 9. NATURAL WORLD Dự kiến các Thời lượng 
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CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

- Vocabulary: names of wild animals,  their habitats 

and characteristics  

- Listening  

    +  Complete notes in a task 

   + Use headings in the notes to guide you through 

what the speaker is saying 

    + Use speaker's signposting" words to help you 

follow notes 

- Speaking 

    + Extend your knowledge of vocabulary related to 

animals and their habitat. 

    + Talk at length about animals and pets for 

Speaking Parts 2 and 3 

     + Develop your answers in Part 3. 

Practice 

   Requirements: 

- Listen to a talk about mountain gorillas and 

complete the notes with NO MORE THAN TWO 

WORDS for each answer. 

- Listen to a talk about the American bullfrog and the 

LO1,LO2,LO3, 

LO4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 tiết ( 2LT + 

3TH + 

1Review) 
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box jellyfish. Complete the notes. Write ONE 

WORD AND/A NUMBER for each answer. 

 - Work with a partner: Take turns to describe one of 

the animals in the pictures to your partner (what the 

animal is, its characteristics, its habitat, …) 

- Describe a wild animal from your country. 

- Work in pairs: Ask and answer the Part 3 questions 

with a partner about  pets/zoos 

Lesson 10. REVISION AND DISCUSSION 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Revise vocabularies previously taught  LO1,LO2,LO3, 

LO4 

3 tiết ( 2 LT +  

1 Ôn tập) 

- Presenting the assessment criteria in the Speaking 

test 

    

- Introducing the format of the Speaking and 

Listening test 

    

- Questions and answer section     

Practice     

   Requirements:     

- Take listening test     

- Make a short presentation talking about difficulties     
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and improvements after you finish Communication 4. 

Thi kết thúc HP: (Trắc nghiệm+Vấn đáp)   3 tiết 

14. Đạo đức khoa học 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  Người cập nhật 
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Trưởng 

Ngành/Khoa 
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16. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH THƯ TÍN THƯƠNG MẠI – 

ENG1031 

1. Tên học phần: Tiếng Anh thư tín thương mại  Mã học phần: ENG1031 

2. Tên Tiếng Anh: English for Business Correspondence  

- Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:    ThS. Nguyễn Thị Tâm 

Danh sách GV cùng giảng dạy:    

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước:  

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần Tiếng Anh thư tín thương mại được thiết kế nhằm cung cấp những hiểu biết 

cơ bản và cách soạn thảo thư tín thương mại tiếng Anh. Học phần này giúp sinh viên nắm 

vững các yêu cầu trong soạn thảo thư tín, cấu trúc và văn phong của các loại thư tín khác 

nhau. Ngoài ra, học phần cũng giới thiệu cho sinh viên các loại thư tín phổ biến trong 

giao dịch thương mại và cơ hội thực hành soạn thảo các loại thư tín này. Bên cạnh đó,  

những kĩ năng học thuật như suy luận, tổng hợp, ghi chú cũng được chú trọng giúp sinh 

viên phát triển các chiến lược để thành công trong lớp học và công việc trong tương lai. 
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7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra

CTĐT 

LO1 Cách thức soạn thảo thư tín trong môi trường thương mại 

bằng tiếng Anh. 
1.2.13 

LO2 Cấu trúc câu và văn phong một số loại hình thư tín phổ 

biến trong giao dịch thương mại và kinh doanh. 
1.2.13 

LO3 Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng đàm phán với khách 

hàng. 
2.2.4; 3.2.2 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 LO1.1 Hiểu các từ vựng liên quan đến chủ đề bài học.  

 LO1.2 
Nắm vững các yêu cầu trong soạn thảo thư tín như cách trình 

bày, cấu trúc ngữ pháp và cách diễn đạt ngôn ngữ trong thư tín. 

 

LO2 LO2.1 

Viết một số loại thư tín phổ biến như thư đặt hàng, chấp nhận 

đơn đặt hàng, từ chối đơn đặt hàng, thư phàn nàn,  email, yêu 

cầu mở L/C các mẫu hồ sơ,… bằng tiếng Anh nhằm chuẩn bị 

cho công việc trong tương lai. 

 

LO3 
LO3.1 

Truyền đạt thông tin và đàm phán với khách hàng hiệu quả qua 

các loại hình thư tín khác nhau. 

 

LO3.2 Có kỹ năng tự học, thảo luận và làm việc nhóm  
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9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 

- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  

[1] A. Ashley. (2000). A handbook of Commercial Correspondence. Oxford University 

Press. 

[2] Jon Nauton. (2002). Head for Business . Oxford University Press. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1] John Allison, Paul Emmerson. (2007). The Business Intermediate. Macmillan Press. 

[2] Littlejohn, A. (2000). Company to Company - A task-based approach to business 

emails, letters and faxes (3rd edition). UK: Cambridge University Press. 

[3] Taylor, S. (2012). Model Business Letters, Emails and Other Business Documents 

(7th Edition). US: FT Press.  

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận,) 



 

219 
 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

Lesson 1. Introduction  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- Getting to know the students  

- Briefly introduce the course and course 

outline, course requirements, self-study 

skills, classroom policies, assessment 

(ongoing and final exam)  

- Executing a diagnostic test 

LO1.1, LO3.2 6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

 

Lesson 2. Letters, Faxes and Emails 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- Letters 

       +  The essential parts of a Business 

letter 

-Faxes 

      + Introduction, preparing for 

transmission and style (self-study) 

-Emails 

     + Introduction, advantages and 

disadvantages, lay out of emails 

LO1.1, LO1.2 6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)
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Thực hành 

     Yêu cầu: 

- Mark the true 'T' and the false 'F' for 

sentences related to letters, faxes and 

emails 

- Practice rewriting the layout of a 

business letter 

Lesson  3. Content and style 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-  Length, order and sequence LO1.2, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

 

- Planning 

- Style and language 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

- Practice making sentences typical of 

business correspondence 

- Practice rewriting  the request for 

payment in more polite form 

Lesson 4. Inquiries 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- Types of inquiry 
LO1.1, LO1.2, 

LO2.1 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)
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    + Asking for catalogues, price lists, 

prospectuses, samples, discounts 

- How to write a letter of inquiry 

   + Opening 

   + Body 

   + Closing 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

- Practice writing an application form  

 

Lesson  5. Replies and quotations 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

-  How to reply to enquiries 

    + Opening 

    + Body 

    + Closing 

- Giving quotations 

    + Prices, transport and insurance costs 

    + Discounts, methods of payment, 

delivery date,… 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

- Practice rewriting sentences typical of  

LO2.1, LO3.1 6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)
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replying to enquiries. 

 

- Practice writing a short reply to an 

enquiry about prices and discounts. 

Lesson 6. Orders 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- Placing an order 

-Acknowledging an order 

-Advice of dispatch 

-Delay in delivery 

- Refusing an order 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

- Practice translating Vietnamese typical 

sentences related to orders into English 

- Work in pair:  

   + Student 1: Writing an order of a 

product 

   + Student 2: Writing an email to refuse 

the A’s order 

LO2.1, LO3.2 6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

 

Lesson  7: Payments 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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- Invoices and statements 

- Settlement  of accounts 

- Methods of payments 

- Acknowledgement of payment 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

- Practice completing the invoice from 

available information. 

- Choose the best words from the options in 

the brackets in the letter requesting 

payment. 

LO1.1, LO1.2 6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

 

Lesson 8. Complaints and Adjustment 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- Making general complaints 

- Replying to letters of complaints 

- Accounting errors and adjustments 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

- Practice completing the letter of 

complaint about damage with the words 

and expressions. 

 

-Practice writing the letter of complaint 

LO2.1, LO3.1 6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)
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about late delivery. 

Lesson  9. Banking 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- Banks in the UK 

       + Types of bank  

       + Commercial bank facilities 

- International banking 

      + Bill of exchange 

      + Documentary credits 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

- Practice  translating the typical sentences 

related to banking. 

LO1.1, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

 

Unit 10.  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- Vocabulary, sentence structures using in 

business letters 

LO1.1, LO1.2,  

LO2.3 

3 tiết (2TH + 1 

Review) 

- Types of business letter 

- The essential parts of a business letter 

 

Ôn tập các nội dung đã học 
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Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm + tự

luận 
  

3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường 

 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 



 

226 
 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ 1: IELTS READING – SEN3911-

1 

1. Tên học phần: Chuyên đề 1: IELTS Reading  Mã học phần: SEN3911-1 

2. Tên Tiếng Anh: Special Subject 1: IELTS Reading   Số tín chỉ: 3  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi 

- 28 Tiết LT 

- 15 tiết TH 

- 14 Tiết Review 
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4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Business Reading 

 Môn học tiên quyết: Không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần “Chuyên đề 1: IELTS Reading” được thiết kế 

nhằm giúp sinh viên Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh năm ba của Trường ĐH Phú Xuân 

phát triển kĩ năng đọc hiểu như: Nâng cao kĩ năng đọc và tăng tốc độ đọc và mở rộng vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ điểm môi trường, văn hoá, xã hội. Nắm bắt được các kiến 

thức về các dạng bài, kỹ thuật và chiến thuật làm bài thi quốc gia, quốc tế. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả 
Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   

LO1 Nhận biết được ý chính, thông tin chi tiết 1.1.11 

LO2 
Nắm được các dạng của bài đọc và điểm ngữ pháp căn 

trong bài thi IELTS 
1.1.11 

LO3 
Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức cơ bản về nhiều lĩnh 

vực liên quan đến đời sống , xã hội, khoa học và kỹ thuật 
1.1.11 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 
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LO1 

LO1.1 

Sử dụng kỹ năng của môn Đọc ở trình độ trung cấp như: 

đọc lấy ý chính, đọc lấy thông tin chi tiết, dự đoán, suy 

luận, đoán nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh, xác định từ 

khoá, trả lời câu hỏi, tìm kiếm thông tin nhanh 

 

LO1.2 

Nắm được các điểm ngữ pháp căn bản trong bài thi 

IELTS thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, thì tương lai đơn, 

câu điều kiện, thì hiện tại hoàn thành, động từ khuyết 

thiếu chỉ khả năng, danh từ đếm được/không đếm được, 

cách sử dụng  any, some, much và many 

 

LO2 LO2.1 

Nắm được các dạng bài đọc trong bài thi IELTS gồm câu 

hỏi trắc nghiệm, nối tiêu đề, nối thông tin, nối câu, hoàn 

thành câu, Đúng/Sai/Không có thông tin, điền vào biểu 

đồ/tóm tắt/bảng/ghi chú, trả lời câu hỏi ngắn  

 

LO3 

LO3.1 
Mở rộng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn 

và khoa học tự nhiên thông qua nội dung bài đọc 

 

LO3.2 
Nâng cao vốn từ liên quan đến các chủ đề cụ thể và kiến 

thức ngữ pháp sử dụng trong bài đọc 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  
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1.  Sách, giáo trình chính:  

-  Guy Brook-Hart & Vanessa, J. (2012).  Complete IELTS Band 4.0-5.0. Cambridge 

University Press 

- Clair, W. (2017). Mindset for IELTS. Cambridge University Press 

2.  Sách (TLTK) tham khảo:  

- Gramer, M., & Ward, C. (2011). Q: Skills for Success 2: Reading and Writing. OUP 

- Pavlik, C. (2004). Read Smart 1. New York: McGraw-Hill.  

- Blass, L. & Whalley, E. (2006). Reading for a Reason 2: Expanding Reading Skills. 

New York: McGraw-Hill. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 - Điểm quá trình: 50% (thái độ: 10%, lí thuyết: 20%, thực hành :20%) 

 - Điểm thi: 50% . Hình thức thi: Trắc nghiệm  

12. Thang điểm: 10 

 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

Lesson 1: Overview of IELTS Reading Test Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

 

- Briefly introduce the course and course outline, 

course requirements, self-study skills, classroom 

policies, assessment (ongoing and final exam) 

LO1 5 tiết (2LT + 

2 TH + 1 

Review) 
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- Facts about Reading test 

- Question types 

Practice 

Requirement 

Finding the main idea and details of the paragraph. 

Lesson 2: Strategies For IELTS Reading Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-Read the Text First 

- Overview Read 

- Read Beginnings and Ends 

- Check for Signposts 

-The Quick Read Approach 

- Know about Cọnunctions 

- Guess the Meaning of words 

Practice 

Requirements 

Look at the following three questions, read the text 

and find out the answer. Use no more than three 

words for each answer: 

1.In what way should a company best regard itself? 

2.What should frontline staff have? 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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3.Who will determine the future of a company? 

Exercise 3-page 11 

Exercise 5-page 14-15 

(The Strategic Mindset 1- Practical IELTS strategies 

Reading-page 7-8 ) 

 

Lesson 3: Relationships Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary: Relationships 

Grammar: present tense & frequency adverbs 

Comprehension Readings: 

- Finding information 

- Identifying the key words in a question 

- Scanning a text 

Comprehension exercises 

Practice 

Requirements 

- READING 1: SOCIAL MEDIA & THE 

MEANING OF FRIENDSHIP (P.11- MINDSET 

FOR IELTS) 

Read the text and answer questions with NO MORE 

THAN THREE WORDS 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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- Post reading:  

Work with your partner, practice making sentences 

with frequency adverbs 

Lesson 4: Places and Buildings Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary: Places and Buildings 

Grammar: past simple & present simple 

Comprehension Readings: 

- Skimming & Scanning a text 

- Understanding paraphrase 

- Sentence completion 

Practice 

Requirements 

− Reading Passage: HOME FROM HOME 

(P.29- MINDSET FOR IELTS) 

− Read the text and complete the sentences with 

NO MORE THAN THREE WORDS 

Conduction:  

− Work on your own, describe you last summer 

vacation 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 

 

Lesson 5: Education & Employment Dự kiến các 

CĐR được thực 

Thời lượng 
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hiện sau khi kết 

thúc ND 

Vocabulary: Education & Employment 

Grammar: present perfect 

Comprehension Readings: 

- Tips for multiple choice questions  

- Looking for words with similar meaning 

- Identify the main idea 

Practice 

Requirements 

− Reading: EDUCATION & THE 

WORKPLACE IN THE UK (P.47- MINDSET FOR 

IELTS) 

− Skim the text quickly 

− Read the main part of questions & find key 

words 

− Find the key words 

− Answer the question by yourself 

− Choose option A, B, C or D that matches your 

answer 

Conduction:  

− Work on your own, describe changes in your 

life time from your childhood up to now 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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Lesson 6: Food & Drink Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary: Food & Drink 

Grammar: Countable & uncountable nouns 

Comprehension Readings: 

- locating information in a text 

- paraphrase 

Practice 

Requirements 

Reading : FOOD TV: education or entertainment? 

(P.68- MINDSET FOR IELTS) 

− 

kim the text quickly 

− Read the main part of questions & find 

keywords. Find the key words in the questions on 

page 69 then find the word with the same words or 

same meanings in the paragraph 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 

 

Lesson 7: Consumerism Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary: Consumerism 

Grammar: future tenses 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 
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Comprehension Readings: 

- Skimming 

- Matching headings 

- Finding topic sentences & main ideas 

Practice 

Requirements 

Reading: MARKETS around the world (P.91-

MINDSET FOR IELTS) 

− 

kim the text quickly 

− 

ead the main part of questions & find keywords. Find 

the key words in the questions on page 90 then find 

the word with the same words or same meanings in 

the paragraph to match the suitable headings 

Review) 

 

Lesson 8: Leisure Time 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary: Leisure Time 

Grammar: Comparatives 

Comprehension Readings: 

- Tips for True/False/Not given statements  

- Summary completion  

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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Practice 

Requirements 

Reading: PARKOUR (P.110- Mindset For IELTS) 

- Skim the text for 1m 

- Answer the question on page 111 

- Discuss the questions with partner: 

- What are the tips for True/False/ Not Given for 

IELTS reading text?  

Lesson 9: Fame & The Media 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary: Fame & The Media 

Grammar: First conditional sentence 

Comprehension Readings: 

- Skimming  

- Matching features 

- Identifying the writer’s views 

Practice 

Requirements 

Reading: FAMOUS ANIMALS (P.130- MINDSET 

FOR IELTS) 

− 

kim the text for 1m 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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− 

nswer the question on page 130-131 

Discuss the questions with partner: 

− 

hat are the tips for Matching Features in IELTS 

Reading text? 

- How to identify the writer’s view in IELTS 

reading text? 

Lesson 10: Natural World 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Vocabulary: Natural World 

Grammar: modals of possibility & ability 

Comprehension Readings: 

- Notes completion 

- Matching sentence endings 

Practice 

Requirements 

Reading : THE MODERN ZOO (P.150- MINDSET 

FOR IELTS) 

− 

kim the text for 1m 

− 

nswer the question on page 151 

LO1,LO2,LO3,

LO4 

4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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Discuss the questions with partner: 

− What are the tips for Notes completion &

matching sentence endings in IELTS Reading text? 

Lesson 11: Revision 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Reading Tips 

Question-Answering Tips 

Reading Procedure 

Practice 

Requirements 

Practical IELTS Reading Test 1 

Reading Passage 1: Write the correct letter, A-H in the 

boxes 1-6 on your answer sheet 

Reading Passage 2:Fair Games? 

Complete sentence with correct ending A-K, in boxes 

14-18 on your answer sheet 

Reading Passage 3: Time Travel. Do the question 

number 28-40 

LO1,LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 

 

Lesson 12: IELTS Practice Test 2- Road to IELTS 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 
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IELTS Practice Test 2 

Practice 

Requirements 

Reading Passage 1: Question 1-13. Choose the correct 

heading 

Reading passage 2: Question 14-26. Choose the 

correct heading 

Reading passage 3: Question 27-34. Match statement 

with correct term. 

Reading Passage 3: Question 35-40. Write Yes/ No 

/Not Given 

LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 

 

Lesson 13: IELTS Practice Test 3 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

IELTS Practice Test 3 

Practice 

Requirements 

Reading Passage 1: Question 1-13. Making Time for 

Science 

Reading passage 2: Question 14-26. The Triune Brian 

Reading passage 3: Question 27-40. Helium’s Future 

up in the air 

LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 

 

Lesson 14:  IELTS Practice Test 4 Dự kiến các Thời lượng 



 

240 
 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

IELTS Practice Test 4 

Practice 

Requirements 

Reading Passage 1: Question 1-13. Write the correct 

letter A,B,C,D in the boxes 1-6. 

Do the statements agree with the information given in 

the Reading Passage 1 7-13 

Reading passage 2: Question 14-26. Read the passage 

and answer the question “Environmental medicine” 

Section  3: Question 27-40 

Read the passage and answer the question 

LO2,LO3 4 tiết ( 2LT + 

1 TH + 1 

Review) 

 

Lesson 15: Thi kết thúc HP 

(Hình thức: Trắc nghiệm ) 

 3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 
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15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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18. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ESSAY WRITING – ENG1101 

1. Tên học phần: ESSAY WRITING  Mã học phần: ENG1101 

2. Tên Tiếng Anh: ESSAY WRITING  Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: không  

 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

    - Cách viết một bài luận cơ bản trong Tiếng Anh 

    - Các thể loại bài luận khác nhau trong tiếng Anh như: giải thích, so sánh và đối chiếu, 

nguyên nhân và kết quả 

   -  Cách diễn đạt và sắp xếp ý trong một essay cơ bản bằng tiếng Anh. 

   -  Phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề khác nhau 

 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả Chuẩn đầu ra 
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(Goals) (Goal description) CTĐT 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên)   

LO1 

Viết được  các bài luận tiếng Anh  theo các thể loại khác 

nhau: explaining a process, compare & contrast, cause and 

effect, dividing & classifying, and description. 

1.2.10 

LO2 Phát triển khả năng thuyết trình hiệu quả 3.2.3 

        

8. Chuẩn đầu ra 

của học phần 
  

  

Chuẩn đầu ra HP 

Mô tả 

Ghi chú (Sau khi học xong môn học này, người học có 

thể) 

LO1 

LO1.1 
Nắm vững cách viết một bài luận (esay) cơ bản 

trong Tiếng Anh 
  

LO1.2 
Nắm vững cách tổ chức một bài luận trong Tiếng 

Anh 
  

LO1.3 
Thành thạo viết một outline cho một essay Tiếng 

Anh 
  

LO1.4 Phát triển từ nối và vốn từ vựng theo từng chủ đề   

LO2 
LO2.1 

Có thể trình bày một quan điểm, hoặc một vấn đề 

trước đám đông   

LO2.2 Tự tin khi nói trước công chúng   
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9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính: 

            [1]. 2. Peter Roach. (2013) English phonetics and phonology, Cambridge University 

Press. 
 

             [2]. 1. ANN Baker. (2008)  Ship or sheep, Cambridge University Press.  

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

              [1]   Hewings, M. (1993)  Pronunciation Tasks, Cambridge University Press.  

           [2]  Bowler, B. & Parminter S. (1996) Headway Pre-Intermediate Pronunciation, 

Oxford University Press. 

           [3]  Hu Min – John A Gordon (2010) Essential Phonetics for IELTS, NXB Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

           [4]  Hancock, M. (2012) English Pronunciation in Use, Cambridge University 

Press. 
 

 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
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Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

2. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần
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Lesson 1. INTRODUCTION  

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

thúc ND 

Thời lượng

-A paragraph and an essay 

-Introducing the learning project  

  

Assignment 

    Requirements 

-Write a paragraph on this topic: "It is essential to learn 

English" 

-Based on the paragraph in assignment 1, write an outline to 

develop it into an essay 

-From the outline in assignment 2, write an essay 

  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

  

  

  

LO1.1; LO 

1.2; LO 

1.3; LO 1.4 

  

  

  

Lesson 2. From paragraph to essay 

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

thúc ND 

Thời lượng
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- Analyzing a paragraph 

- Analyzing an essay 

- Expanding a paragraph 

Assignment 

    Requirements 

- Make a detail outline for a paragraph on a topic you love, 

then develop it in to a detail outline for an essay 

- Analyze the similarities and differences between a 

paragraph and an essay 

-Make slides and present the similarities and differences 

between a paragraph and an essay in groups of four 

LO1.1; LO 

1.2;LO 1.3; 

LO1.4; 

LO2.1;LO2

.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 3. The Thesis Statement 

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

thúc ND 

Thời lượng
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-Parts of a thesis statement 

-Rules for thesis statements 

  

Assignment 

    Requirements 

-Do Practice 1, p. 69 in the book Writing to communicate by 

Cynthia A. Boardman & Jia Frydenberg 

-Do Practice 2, p. 70 in the book Writing to communicate by 

Cynthia A. Boardman & Jia Frydenberg 

-Do Practice 3, p. 71-72 in the book Writing to 

commuunicate by Cynthia A. Boardman & Jia Frydenberg 

LO1.1 LO 

1.2; 

LO1.3;LO1

.4  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

    

Lesson 4. The Introductory paragraph 

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

thúc ND 

Thời lượng

- Guilines for introductory paragraph 

- Types of Introductory paragraph 

Assignment 

    Requirements 

- Make a list of the essential guidelines for a good 

introductory paragraph with examples explanations for each 

point ( pair work) 

LO1.1; LO 

1.2;LO 1.3; 

LO1.4; 

LO2.1;LO2

.2  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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-Make slides and present assignment 1 in front of the class 

-Choose 2 types of introductory paragraph you have studied 

and write 2 introductory paragraphs with any topic you like 

    

Lesson 5. The concluding paragraph 

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

thúc ND 

Thời lượng

-Parts of a concluding paragraph 

-Types of concluding paragraph 

Assignment 

    Requirements 

-Do Practice 1, p. 89 in the book Writing to commuunicate 

by Cynthia A. Boardman & Jia Frydenberg 

-Do Practice 2, p. 91 in the book Writing to commuunicate 

by Cynthia A. Boardman & Jia Frydenberg 

-Make an outline for an essay and then write down the 

concluding paragraph for it (pair work) 

          

LO1.1; LO 

1.2;LO 1.3; 

LO1.4  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 6. Body Paragraph 

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

thúc ND 

Thời lượng
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-concrete supports 

-Model body paragraphs 

-Topic sentences and concluding sentences in body 

paragraph 

Assignment 

    Requirements 

-Work in groups of three and make slides to present the 

importance of concrete supports in body paragraphs 

-Read the introduction and write down the body paragraphs 

for an essay  

-Write down 3 topic sentences and 3 concluding sentences 

for a body paragraph 

LO1.1; LO 

1.2;LO 1.3; 

LO1.4;  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 7. Chronological order essay 

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

thúc ND 

Thời lượng

-Organization of chronological order essays 

-Linking words in chronological order essays 

Assignment 

    Requirements 

-Make slides and present in front of the class the 

organization of a chronologicalorder essay 

LO1.1; LO 

1.2;LO 1.3; 

LO1.4; 

LO2.1 

LO2.2;  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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-Write down 5 thesis statements for a chronological order 

essay on any issue you like 

-Make an outline and develop it in to an essay on the 

following topic: How to make fried potatoes 

    

Lesson 8. Cause and effect essay 

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

thúc ND 

Thời lượng

-Organization of a case and effect essay 

-Cause and effect structure words 

Assignment 

    Requirements 

-Make slides and present in front of the class the 

organization of a cause and effect essay 

-What is the purpose of a transition paragraph? Make an 

outline for a cause and effect essay and write down the 

transition paragraph for it 

- Develop the outline in assignments 2 into a cause and 

effect essay 

LO1.1; LO 

1.2;LO 1.3; 

LO1.4; 

LO2.1 

LO2.2;  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 9. Comparision and contrast 

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

Thời lượng
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thúc ND 

-Organization 

LO1.1; LO 

1.2;LO 1.3; 

LO1.4; 

LO2.1 

LO2.2  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-Comparision structure words 

-Contrast structure words 

  

Assignment 

    Requirements 

-Make slides and present in front of the class the 

organization of a cause and effect essay 

-Make a list and explain in front of the class the comparision 

structure words & contrast structure words 

-Make an outline of a compare/contrast essay and develop it 

in to an essay 

Lesson 10. Revision 

Dự kiến 

các CĐR 

được thực 

hiện sau 

khi kết 

thúc ND 

Thời lượng

Students presentations of their learning projects  LO1.1; LO 

1.2;LO 1.3; 

LO1.4; 

LO2.1 

LO2.2   

3tiết (1 LT 

+ 1 TH+1 

Review) 

Learning project exhibition 
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Thi kết thúc học phần   3 tiết 

Hình thức thi: Tự luận     

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường 

 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

 

19. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC : TIẾNG TRUNG 3 – CHN1031 

1. Tên học phần:   Tiếng Trung 3 – HSK3.  Mã học phần: CHN1031 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng trong chương trình HSK3: danh từ khối 

lượng khoảng 300 từ. 
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Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các điểm ngữ pháp chương trình HSK3 về bổ 

ngữ chỉ kết quả “好”, bổ ngữ chỉ xu hướng đơn giản, bổ ngữ chỉ khả năng, cấu trúc diễn 

tả sự phủ định, cấu trúc diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp, cách diễn tả sự tồn tại, trợ 

từ “ 了 ” chỉ sự thay đổi, cấu trúc so sánh, đại từ nghi vấn được sử dụng linh hoạt. 

Trang bị cho người học nhiều ngữ cảnh với nhiều chủ đề để rèn luyện và nâng cao kĩ 

năng giao tiếp như: Anh dự định làm gì vào cuối tuần; Trên bàn có rất nhiều thức uống; 

Cô ấy luôn cười khi nói chuyện với khách hàng; Cô ấy nói tiếng Trung hay như người 

Trung Quốc vậy. 

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ bản về 

từ vựng, ngữ âm, chữ Hán, ngữ pháp và các tình huống giao tiếp; làm quen với bài thi lấy 

chứng chỉ HSK3, rèn luyện tham gia lấy chứng chỉ HSK3. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 - Sử dụng được khoảng 300 từ vựng trong chương trình 

HSK3, hệ thống từ vựng đã được quy định trong chương trình 

khung cấp bậc HSK3. 

3.3.1 

LO2 - Phát triển kỹ năng thực hành tiếng: nghe, nói, đọc, viết; 

kỹ năng làm bài HSK3.  

3.3.2 

LO3 - Hiểu và vận dụng chính xác các điểm ngữ pháp cơ bản 

được quy định trong cấp bậc HSK3; Nắm được tri thức ngôn 

ngữ về ngữ âm, chữ Hán trong chương trình HSK3. 

3.3.1 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 
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Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
 Phát âm chính xác từ vựng mỗi bài học trong chương 

trình HSK3. 

 

LO1.2 
Hiểu và sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để thực 

hành giao tiếp ngôn ngữ.  

 

LO2 

LO2.1 
Nghe: Nghe hiểu ngôn bản không có hiện tượng ngữ pháp 

mới, từ ngữ mới không quá 2%. 

 

LO2.2 

Nói: Có khả năng hội thoại theo chủ điểm sinh hoạt thông 

thường với ngữ điệu tự nhiên, trọng âm từ, trọng âm câu 

và ngừng ngắt chính xác. Có khả năng đọc thành  tiếng 

những ngôn bản  không có từ mới và hiện tượng ngữ pháp 

mới. 

 

LO2.3 

Đọc: Bước đầu hình thành kỹ năng đọc hiểu, đọc hiểu 

được ngôn bản không có hiện tượng ngữ pháp mới và có 

lượng từ mới không quá 3%,  mức độ hiểu chính xác đạt 

trên 90%. 

 

LO2.4 

Viết: Tốc độ nghe viết khoảng 15-18 chữ/phút, tốc độ 

chép bài khoảng 18-20 chữ/phút. Biết viết những bài văn 

ứng dụng đơn giản theo các chủ điểm đã học. 

 

LO3 

LO3.1 
Nắm được các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong mỗi bài 

học. 

 

LO3.2 
Vận dụng được các điểm ngữ pháp trong chương trình 

HSK3. 

 

LO3.3 Đọc đúng các cụm từ và các câu.  
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9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  

                   [1]. Khương Lệ Bình, Vương Phong, Lưu Lệ Bình, Vương Phương, Giáo 

trình chuẩn HSK 3, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2016.  

                   [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Tiếng Trung 3 – HSK 3 ”, ThS. Phan 

Phương Thanh. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

         [1]. 杨寄洲，汉语教程，北京语言大学出版社，2006. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: trắc nghiệm + tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 
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BÀI 1. 周末你有什么打算？ 

 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 热身 

- 课文：谈周末的打算，在家，聊旅游计

划，准备去旅游。 

- 注释：结果补语“好”；“一……也、都+

不、没”；连词“那”。 

- 汉字知识：指事字；旧字新词。 

Thực hành 

      Yêu cầu: 

- 两人一组，用“一……也、都+不、没……”

互相反驳。 

- 三四人一组，讨论打算去哪儿旅游，怎么

去，旅游以前要准备什么。每组请一位同学记

录，并向全班报告。 

- 完成 HSK3 的听力考试题,做第一部分、第

二部分。 

 

 

 

 

 LO1, LO2, 

LO3 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

BÀI 2. 他什么时候回来？ Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- 热身 

- 课文：下山的路上、再打电话、在楼门口

送朋友、在家。 

- 注释：简单趋向补语；两个动作连续发

生；发问的表达：能…..吗？ 

- 汉字：旧字新词。 

Thực hành 

      Yêu cầu: 

      

- 说说你家谁 忙。每组请一位同学报告情

况。 

-  两人一组，其中一个人用简单趋向补语说

句子，另一个做出相应的动作，后两个人交替进

行。 

- 完成对话。 

 

 

 

 

 

LO1, LO2, 

LO3 

 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

BÀI 3. 桌子上放着很多饮料 

 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 热身 

- 课文：在小丽家、在商场、在水果店、在

休息室。 

- 注释：“还是”和“或者”；存在的表达；

“会”表示可能。 
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- 汉字：旧字新词。 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

- 两人一组，互相调查对方的情况，完成调

查表。小组活动：边画边介绍你家的房间。 

- 小组活动，仿照例子，一个人介绍自己的

家，其他人根据介绍图画，然后选出画得 准确

的人。 

- 完成 HSK3 阅读第三部分与第四部分。 

 

LO1, LO2, 

LO3  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 4. 她总是笑着跟客人说话 Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 热身 

- 课文: 在教室、在超市门口、在饭馆儿。 

- 注释：“又......又......”、动作的伴随。 

- 汉字：旧字新词。 

Thực hành 

      Yêu cầu: 

- 互相调查对方的情况，完成调查表。使用

“又……又……”回答。 

- 小组活动：准备一张照片，用“动词+

着……”介绍照片里的人。 

  

 

 

 

 

LO1, LO2, 

LO3 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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- 阅读一段话。 

Bài 5.  我 近越来越胖了 Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 热身 

- 课文：在小丽家、在打电话、在小刚家。 

- 注释:“了”表示变化；越来越+形容词、心

理动词。 

- 汉字：会意字；旧字新词。 

 Thực hành 

     Yêu cầu: 

- 两个人一组，根据给出的线索，一起完成

下边的故事，并补充结局。注意用上“越来越”和

“了”。 

- 三四人一组，一个人介绍自己 近改变了

哪些习惯，其他人记录。 

- 选择一个 HSK3 模拟试题，做听力第一部

分、第二部分、第三部分。 

 

 

 

 

 

 

LO1, LO2, 

LO3   

  

 

 

 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 6. 怎么突然找不到了 Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- 热身 

- 课文: 在客厅、在打电话、在休息室。 

- 注释: 可能补语; “呢”询问处所“名词+呢”；

“刚”和“刚才”。 

- 汉字：旧字新词。 

Thực hành 

 Yêu cầu:  

- 调查本组成员的情况并记录，选出谁是

棒的。 

- 两人一组，先读读下边的词组，然后询问

对方下课时做了什么。 

-  HSK3 阅读练习 

 

 

 

 

 

 

LO1, LO2, 

LO3  

 

  

 

 

 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 7. 我跟她都认识五年了。 

           

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 热身 

- 课文: 在办公室、在休息室、在公司门口。

- 注释：时段的表达；表达兴趣；用

“半”“刻”“差”时间。 

- 汉字：旧字新词。 

Thực hành 

      Yêu cầu: 

 

 

 

 

 

LO1, LO2, 

LO3,  

  

 

 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 
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- 两人一组，向对方介绍自己的兴趣爱好，

说说是从什么时候开始的，到现在持续多长时间

了。对方记录。 

- 共同制订一个“学习汉语”的周计划：说明

一周里每天什么时候要做什么，做多长时间，怎

么休息，休息多长时间等。 后由一位同学向全

班汇报，选出 有效的“学习汉语”计划。 

- HSK3 听力练习：选择一个 HSK3 模拟试

题，做听力第一部分、第二部分、第三部分。 

 

 review) 

 

 

Bài 8. 你去哪儿我就去哪儿 Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 热身 

- 课文: 在休息室、在学校、在咖啡厅、在周

明家。 

- 注释：“又”和“再”；疑问代词活用。 

- 汉字：旧字新词。 

Thực hành: 

      Yêu cầu: 

- 两人一组，互相调查对方的情况，完成调

查表，用“疑问代词+就+疑问代词”回答。 

- HSK3 阅读练习：选择一个 HSK2 模拟试

 

 

 

 

 

LO1, LO2, 

LO3 

 

  

 

 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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题，做阅读第一部分、第二部分、第三部分。 

- 小组活动：互相介绍自己的一次旅行经

历，说说去过几次，是什么时候去的，做了什

么，如果有机会再去一次，会做什么？ 

Bài 9. 她的汉语说得跟中国人一样 Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- 热身 

- 课文: 在教室、在蛋糕店、在山上、在小明

家。 

- 注释：“越 A 越 B”；比较句 1 

- 汉字：旧字新词。 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

- 两人一组，说说下边的做法好不好，并说

明理由。请使用“越 A 越 B” 

- 阅读训练。 

- 小组活动：问问别人的实际情况，然后说

说自己跟他们一样不一样。 

 

 

 

 

LO1, LO2, 

LO3 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 10. 数学比历史难多了 Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

- 热身 

- 课文:在教室、在休息室、在看房子。 

- 注释：比较句 2；概数的表达 1。 

- 汉字：旧字新词。 

Thực hành: 

      Yêu cầu: 

- 两人一组，询问对方今年是否做过下列事

情，做过多少次。用概数表达法回答。 

- 阅读训练。 

- 小组活动：通过比较，为每个人找到程度

高的方面。使用“A 比 B+形容词+一点儿、一

些、得多、多了”和“A 没有 B（+这么、那么）+

形容词”。 

Ôn tập các nội dung đã học 

 

 

 

 

 

LO1, LO2, 

LO3 

 

 

 

 

 

 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng  

Hình thức thi: Trắc nghiệm + tự luận.  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 
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17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

 



 

267 
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20. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ – CHN2011 

1. Tên học phần: Dẫn luận ngôn ngữ học   Mã học phần: CHN2011 

2. Tên Tiếng Anh: Introduction to Linguistics  Số tín chỉ: 03  

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

- 20 tiết LT 

- 27 Tiết TH 

- 10 Tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Lê Hồ Kim Chi 

- Danh sách giảng viên cùng GD: TS Trần Thị Mỹ 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: không 

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng bản thể của 

ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy, về hệ thống 

và các cấp độ, các đơn vị của  ngôn ngữ; những kiến thức khái quát  về ngữ âm, từ vựng, 

ngữ pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ và nhận biết sự tương đồng và khác biệt giữa các 

ngôn ngữ trong một chừng mực nhất định, một số vấn đề về ngữ dụng.    

- Cung cấp những phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học như phương pháp so sánh – 

lịch sử; phương pháp so sánh- loại hình và phương pháp so sánh đối chiếu.  

- Sinh viên nắm được kiến thức và phương pháp nghiên cứu trong học phần Dẫn luận 

ngôn ngữ học sẽ thuận lợi hơn khi học tiếp học phần Ngôn ngữ học đối chiếu và các học 
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phần về lý thuyết tiếng (đặc biệt đối với các sinh viên học chuyên ngữ như Ngôn ngữ 

Anh và Ngôn ngữ Trung). 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

 (Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

LO1 Nắm được kiến thức cơ bản về bản chất và chức năng của ngôn ngữ loài 

người; về mối quan hệ giữa ngôn ngữ lời nói và văn hóa cũng như những 

kiến thức nền tảng về Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng. 

LO2 Có khả năng vận dụng kiến thức để: phân tích, nhận biết rõ được hệ thống 

và cấu trúc của ngôn ngữ; nhận diện và miêu tả các đơn vị ngữ pháp; phân 

tích và miêu tả ngữ âm học trong cả  ngôn ngữ mẹ đẻ với ngôn ngữ thứ 2 

(ngoại ngữ) trong quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

GHI CHÚ 

 

LO1 

Giải thích được các thuật ngữ cơ bản về ngôn ngữ; 

bản chất, chức năng của ngôn ngữ nói chung và nguồn 

gốc, lịch sử phát triển của ngôn ngữ nhân loại. 

 

LO2 

Hiểu được về cấu tạo của hệ thống ngôn ngữ; Mô tả 

được các đặc điểm nhận dạng của các yếu tố cơ bản 

trong hệ thống ngôn ngữ. 

 

LO3 
Phân biệt được đặc trưng của các yếu tố cấu thành 

ngôn ngữ. 
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LO4 

Vận dụng được kiến thức để so sánh hệ thống các 

ngôn ngữ. Có kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm và tự 

tin thuyết trình. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính: 

- [1]. Nguyễn Thiện Giáp – chủ biên  (2004). Dẫn luận ngôn ngữ học. NXB Giáo 

dục. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

- [1]. Mai Ngọc Chừ  (1995). Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. NXB Giáo dục. 

- [2]. Nguyễn Đức Dân (2001), Ngữ dụng học (Tập 1), Nxb Giáo dục.   

- [3]. Cao Xuân Hạo (1998), Tiếng Việt – mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ 

nghĩa, Nxb Giáo dục. 

- [4]. Đoàn Thiện Thuật (1997), Ngữ âm tiếng Việt, NXB ĐH và THCN. 

- [5]. J. Lyons (2006), Ngữ nghĩa học dẫn luận. (Bản dịch tiếng Việt) NXB Giáo 

dục. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
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 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 5 tuần, 

15 buổi học) 

NỘI DUNG Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Bài 1. NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC  

Ngôn ngữ 

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lời nói 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và phân biệt được: 

- Khái niệm của Ngôn ngữ và ngôn ngữ học 

- Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lời nói 

- Ứng dụng và các phân ngành ngôn ngữ học 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

06 tiết 

 ( 2LT + 3 TH 

+ 1 Review) 

 

Bài 2. NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 

NGÔN NGỮ 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

06 tiết 

 ( 2LT + 3 TH 
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- Vấn đề về nguồn gốc của ngôn ngữ 

- Quy trình phát triển của ngôn ngữ 

- Quy luật phát triển chung của ngôn ngữ 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm được kiến thức về: 

- Các quan điểm và học thuyết về nguồn gốc của ngôn 

ngữ 

- Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của ngôn ngữ 

- Hai quy luật của Ngôn ngữ: không đột biến và không 

đồng đều. 

+ 1 Review) 

 

Bài 3. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÔN 

NGỮ 

- Bản chất xã hội của ngôn ngữ 

- Giao tiếp và tư duy bằng ngôn ngữ 

- Mối quan hệ giữa hai chức năng của ngôn ngữ 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm được kiến thức về: 

- Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt 

- Giao tiếp ngôn ngữ nhưng tư duy bằng ngôn ngữ 

- Ngôn ngữ là công cụ hình thành và là phương tiện để

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

06 tiết 

 ( 2LT + 3 TH 

+ 1 Review) 
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tư duy 

Bài 4. HỆ THỐNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ 

- Ngôn ngữ là một hệ thống 

- Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ 

- Cái biểu đạt, cái được biểu đạt và những nguyên lý 

cơ bản  

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm được kiến thức về: 

- Khái niệm hệ thống và tính hệ thống của ngôn ngữ 

- Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt 

- Tính bất biến, tính khả biến của tín hiệu ngôn ngữ 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

06 tiết 

 ( 2LT + 3 TH 

+ 1 Review) 

 

Bài 5. CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI 

- Các ngôn ngữ trên thế giới và cơ sở phân loại 

- Phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc 

- Phân loại ngôn ngữ theo loại hình ngôn ngữ 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm được kiến thức về: 

- Cơ sở và phương pháp phân loại các ngôn ngữ trên 

thế giới 

- Cơ sở phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc và kết quả

phân loại 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

06 tiết 

 ( 2LT + 3 TH 

+ 1 Review) 
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- Đặc điểm loại hình của các ngôn ngữ 

Bài 6. NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI 

- Các đơn vị ngữ âm 

- Âm tiết tiếng Việt 

- Hệ thống âm vị tiếng Việt 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm được kiến thức về: 

- Các đơn vị đoạn tính và siêu đoạn tính của ngữ âm 

- Đặc điểm cấu tạo của âm tiết tiếng Việt 

- Đặc điểm ngữ âm học của hệ thống âm vị tiếng Việt 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

06 tiết 

 ( 2LT + 3 TH 

+ 1 Review) 

 

Bài 7. TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨA TIẾNG VIỆT 

HIỆN ĐẠI 

- Đại cương về từ vựng và từ vựng học 

- Từ và cấu tạo từ tiếng Việt 

- Nghĩa của từ tiếng Việt 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm được kiến thức về: 

- Khái niệm từ và vai trò của từ trong ngôn ngữ 

- Khái niệm từ và những đặc trưng cơ bản của từ tiếng 

Việt 

- Khái niệm trường nghĩa và các loại trường nghĩa 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

06 tiết 

 ( 2LT + 3 TH 

+ 1 Review) 
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Bài 8. NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI 

- Đại cương về ngữ pháp 

- Hệ thống từ loại tiếng Việt 

- Cụm từ tiếng Việt 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm được kiến thức về: 

- Phân biệt ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp 

- Đặc điểm ngữ pháp của từ loại 

- Đăc điểm cấu tạo của cụm từ và chức năng ngữ pháp 

của cụm từ 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

06 tiết 

 ( 2LT + 3 TH 

+ 1 Review) 

 

Bài 9. CÂU TIẾNG VIỆT 

- Đặc điểm câu tiếng Việt 

- Các thành phần câu tiếng Việt 

- Phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm được kiến thức về: 

- Đặc trưng của câu tiếng Việt 

- Thành phần chính và thành phần phụ của câu tiếng 

Việt 

- Phân biệt được câu đơn, câu phức và câu ghép của 

câu tiếng Việt 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

06 tiết 

 ( 2LT + 3 TH 

+ 1 Review) 
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Bài 10. ÔN TẬP 

Từ bài 1 đến bài 9 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm được kiến thức về: 

- Ngôn ngữ và ngôn ngữ học 

- Nguồn gốc, bản chất, chức năng và hệ thống tín hiệu 

của ngôn ngữ 

- Dẫn luận về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt 

Ôn tập các nội dung đã học 

LO1, LO2, 

LO3, LO4 

03 tiết 

 ( 2LT + 1 

Review) 

 

Thi kết thúc học phần  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

      -   Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

Người cập nhật 
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Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

21. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: PUBLIC SPEAKING – ENG2031 

1. Tên học phần: PUBLIC SPEAKING  Mã học phần: ENG2031 

2. Tên Tiếng Anh: PUBLIC SPEAKING   Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: không  
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 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

  Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức sau: 

- Trình bày được một bài diễn thuyết trước đám đông. 

- Áp dụng một cách linh hoạt các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản để soạn thảo và 

trình bày một bài diễn thuyết. 

- Phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề viết khác nhau. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 
Mô tả Chuẩn đầu 

ra CTĐT 
(Goals) (Goal description) 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   

LO1 Trình bày các bài diễn thuyết về đề tài tự chọn trước đám đông. 1.3.2 

LO2 Phát triển khả năng thuyết trình hiệu quả; 3.2.3 

       

8. Chuẩn đầu ra của học phần   

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

Ghi chú 
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 
LO1.1 

Áp dụng một cách linh hoạt các nguyên tắc và kỹ thuật cơ 

bản để soạn thảo và trình bày một bài diễn thuyết. 

 

  

LO1.2 Trình bày được một bài diễn thuyết trước đám đông.   
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LO1.3 Phát triển khả năng thuyết trình    

LO2 
LO2.1 

Có thể trình bày một quan điểm, hoặc một vấn đề trước 

đám đông   

LO2.2 Tự tin khi nói trước công chúng   

        

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

   A. Tài liệu bắt buộc: 

1.  Steven A. Beebe Susan J. Beebe . (20). A Concise Public Speaking Handbook (4th 

Ed) : Pearson. 

   B. Tài liệu tham khảo: 

1. Kroehnert, G. (1998) Basic Presentation Skills. McGă-Hill Book Company Australia 

Pty Limited. 

2. Metcalfe, S. (2000). Building a speech (4th Ed). Thomson Learning, Inc 

   C. Tài liệu tham khảo trên Internet: 
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http://www.abacon.com/pubspeak/search.html 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Đồ án) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

Lesson 1. INTRODUCTION  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Introducing the LEARNING PROJECTS   

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

- Materials & evaluation   

- Placement test   

Assignment   

    Requirements LO2.1; LO2.2 

-What will you do in the learning project?   

-What do you expect after this course” Public 

speaking”?   



 

281 
 

Lesson 2. INTRODUCTION TO PUBLIC 

SPEAKING 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Speaking in public: A unique communication 

format 

LO1.2 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

- The speech communication process 

- Oral presentation-What’s involved? 

Assignment 

    Requirements 

What are the four levels of communication according 

to Stven A.Beebe & Susan J.Beebe 

- What are the elements of the communication 

process? 

Lesson 3. AUDIENCE ANALYSIS 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-What is audience analysis? 

LO1.2 LO 2.1; 

LO2.2  

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

- Audience analysis checklist 

Assignment 

    Requirements 
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- Prepare two brief introductions of your best friend. 

One will be given to an older person and the other to 

your classmate 

- Discuss what what you can do to adapt to your 

audience while you are delivering a speech 

   

Lesson 4. VENUE RECONNAISSANCE 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Seating & room  lay-out 

LO 1.1;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

- The other issues 

Assignment 

    Requirements 

-Each type of seating arrangement & room lay-out 

has advantages & disadvantages. Discuss 

Lesson 5. OUTLINE PLAN & STRUCTURE 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-Setting your objectives 
LO 1.1;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 
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-Structure of presentation 

Assignment 

    Requirements 

review) 

-Setting your objectives for a presentation with a 

topic you like 

Lesson 6. OUTLINE PLAN & STRUCTURE 

(Cont) 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-The Introduction 

LO 1.1;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-The main body 

-The conclusion 

Assignment 

    Requirements 

-Making outline for a presentation with a topic you 

like 

Lesson 7. THE LANGUAGE OF 

PRESENTATION 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Simplicity and clarity LO 1.1; 

LO1.2;LO 2.1; 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 - Signposting 
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Assignment LO2.2 review) 

    Requirements 

- Present in groups the 2 points in the language 

of presentation: Simplicity and clarity 

Lesson 8. PRESENTATION AIDS 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- What are presentation aids? 

LO 1.1; 

LO1.2;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

- Types of presentation aids 

 

Assignment 

    Requirements 

-What are some good reasons to use visual aids?How 

are they useful? 

-In groups, discuss the big problems you, as 

speakers, often have when using visual aids? How 

can you correct them? 

Lesson 9. NON VERBAL COMMUNICATION 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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Definition 

Differences between verbal & nonverbal 

communication 

Types of Nonverbal communication 

Influences on nonverbal communication 

Functions of nonverbal communication 

Assignment 

    Requirements 

Why is non verbal communication important for your 

presentation in public speaking? 

Nam is going to have a speech in his school but he 

doen’t know what should be done to do well in his 

presentation. Write an email and give him some 

advice on nonverbal communication you have just 

studied. 

LO 1.1; 

LO1.2;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 10. DELIVER YOUR PRESENTATION 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-Dress & personal presentation 

LO 1.1; 

LO1.2;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

-voice & body language 

-Controlling nervousness 

Assignment 
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    Requirements 

-How can you physically help your presentation 

become animated, interesting, and engaging? What 

should I avoid? 

Lesson 11. PRACTICE  & REHEARSAL 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Students’ presentations 

-Practice making a speech in public (continue 

practice 1 in  real lesson 9) 

   Requirements 

-Work in group 

-Make a real presentation 

LO 1.1; 

LO1.2;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Thi kết thúc học phần   3 tiết 

Hình thức thi: Đồ án    

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  
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16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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22. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ 5 - TIẾNG ANH KHÁCH SẠN 

NHÀ HÀNG - SEN3951-1 

1. Tên học phần: Tiếng Anh khách sạn nhà hàng          Mã học phần: SEN3951-1 

2. Tên Tiếng Anh: English for Hotel and Restaurant 

- Số tín chỉ: 03                      

3. Phân bố thời gian: 15 buổi 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:                        ThS. Nguyễn Thị Tâm 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

         Môn học trước: 

         Môn học tiên quyết: không có 

         Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần  Tiếng Anh dùng cho khách sạn nhà hàng, được thiết kế nhằm cung cấp cho 

sinh viên: 

 - Các thuật ngữ, cấu trúc  Tiếng Anh chuyên ngành về dịch vụ khách sạn, nhà hàng. 

- Các tình huống về chuyên ngành trong giao tiếp thông thường 

- Kỹ năng cơ bản về tìm, đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
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Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra

CTĐT 

LO1 Vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành được 

sử dụng trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng. 

1.2.7 

LO2 Các tình huống xảy ra trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng 

như đón khách,  nhận phòng, trả phòng, gọi thức ăn, phàn 

nàn về dịch vụ, thanh toán … 

1.2.7 

  

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 Sử dụng và phát triển vốn từ vựng chuyên ngành 

khách sạn và nhà hàng để có thể đọc hiểu tài liệu 

tham khảo hoặc nghe các chủ đề trong lĩnh vực này 

  

LO1.2 Sử dụng và phát triển kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc 

câu và thuật ngữ về lĩnh vực khách sạn nhà hàng. 

  

LO2 

  

LO2.1 Thực hành giao tiếp các chủ đề liên quan đến khách 

sạn và nhà hàng 

  

LO2.2 Nắm được các bước xử lý các tình huống xảy ra trong 

quá trình làm việc ở lĩnh vực khách sạn, nhà hàng. 
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LO2.3 Thuyết trình về một chủ đề trong lĩnh vực khách sạn, 

nhà hàng. 

  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 

-          Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) 

-          Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

-          Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm. 

-          Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây 

dựng bài trong giờ học. 

10. Tài liệu học tập 

➢ Sách, giáo trình chính: 

[1] Francis O’Hara (2002).Be My Guest . Cambridge University Press 

➢ Sách (TLTK) tham khảo: 

[1] LiveABC. (2010). Hotel English- A hands-on course for hotel 

professionals, NTV Publisher. 

[2] LiveABC. (2010). Restaurant English - A hands-on course for hotel 

professionals, NTV Publisher. 

[3] Thuận, Phạm Văn (2002). Practical English Conversation For Tourism, 

NXB Hồ Chí Minh 

[4] Oanh, Đỗ Thị Kim. (2005). English For Front Office Staff, NXB Hà 

Nội 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên: 

         Điểm quá trình: 50% 

- Thái độ: 10% 
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- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

         Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: đồ án) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

Lesson 1: Introduction 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Getting to know the students 

- Briefly introduce the course, materials, and 

assessment criteria. 

- Introducing learning projects 

Practice 

Requirements 

-         How do you prepare your learning 

project? 

-         What do you expect to obtain after 

this course “English for hotel and 

restaurant”? 

 LO1.1, LO1.2, 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3 

6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Lesson 2: Greeting and receiving guests 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

- Greeting 

- Introduction 

- Asking about well being 

- Farewells 

Practice 

   Requirement: 

-         Practice a conversation using the 

expressions for greetings, introduction 

and farewells 

-         Listen to the conversations and 

answer the questions 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3 

6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Lesson 3: The Hotel Bedroom 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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-         Vocabulary: Bedroom objects in 

standard and luxury rooms 

-         Language focus: There is/ There are  

-         Speaking: Describing a standard and 

luxury bedrooms 

-         Describing differences in hotel 

bedrooms, designing a hotel bedroom 

Practice 

  Requirement: 

-         Translating the sentences into English 

Role play a conversation between a receptionist 

and a guest about describing a hotel bedroom 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1, LO2.2 

6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Lesson 4: Services in the Hotel 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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-         Vocabulary: Vocabulary of hotel 

services 

-         Listening: Opening and closing time 

-         Language focus: Time; can, have, do , 

does in questions, affirmatives and 

negatives 

-         Speaking: Giving opening and closing 

time of hotel services 

Practice: 

   Requirement: 

-         Role play the situations with a partner, 

one person taking the role of the guest and 

the other person taking the role of a hotel 

staff. Ask and answer opening and closing 

time: Conference room, souvenir shop, 

swimming pool. 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1, LO2.2 

6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Lesson 5: Problems and solutions 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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-         Vocabulary: Expressions for dealing 

with problems and complaints 

-         Listening: Understanding guests’ 

problems and how things work 

-         Language focus: Future (I’ll send up, 

I’ll contact, …) 

-         Speaking: Describing guests’ 

problems during your stay and offer 

solutions. 

Practice 

  Requirement: 

-         Role play the following situations 

with a partner, one person taking the role 

of the guest and the other person  taking 

the role of a hotel staff. 

+ Guest complains that the guest next to 

him is playing music too loud. 

+ Guest complains that the room smells 

like smoke. 

+ Guest complains about that 

housekeeping takes too long to clean 

room. 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1, LO2.2 

6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Lesson 6: Check-out 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

-         Vocabulary: hotel bills, specific items 

on the bill, numbers 

-         Listening: Understanding hotel bills, 

specific items on the bills 

-         Language focus: Present perfect and 

simple past 

-         Speaking: Presenting the hotel bill, 

methods of payment, tipping, saying 

goodbye to guests 

Practice 

  Requirement: 

-         Role play the conversation between 

the employee and the guest, who is asking 

questions about the bill. Change roles 

LO1,LO2,LO3,L

O4 

6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Lesson 7: Taking bar orders 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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-         Vocabulary: drinks 

-         Listening: Taking orders for drinks 

-         Language focus: Welcoming, offering 

choices of drinks, serving drinks 

-         Speaking: Taking bar orders, dealing 

with different types of payment 

Practice 

Requirement: 

-         Role play ordering and taking orders 

for drinks. Change roles 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1, LO2.2 

 6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Lesson 8: In the restaurant 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- Vocabulary: Food, cooking methods 

- Listening: Welcoming guests, taking orders, 

dealing with orders for desserts, cheeses and 

coffee, correcting mistakes on the bill 

- Language focus: Language of greeting, 

recommending, and explaining dishes, choosing 

wines and final check 

- Speaking: Welcoming guest, taking orders, 

recommending and explaining dishes, describing 

items on the menu 

Practice 

 Requirement: 

-  Role playing: work in groups of 2 or 

three (1 waiter/waitress, 2 guests): 

welcoming; ordering and taking orders for 

starters, main courses and drinks; dealing 

with orders for desserts, coffee; payment. 

Change roles. 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1, LO2.2 

6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Lesson 9: Enquiries 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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-         Listening: Understanding information 

on room rates, room types, conference 

equipment, numbers, and currency. 

-         Language focus: Writing letters about 

room rates, and conference facilities, 

answering inquiries; offering help 

-         Speaking: Exchange information on 

room rates, conference facilities; choosing 

essential items for conferences. 

Practice 

Requirement 

-         Write a brief email to a guest 

answering his/her enquiry about room 

rates and offer to help with any further 

information. 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1, LO2.2 

6 tiết (2LT  

3TH  1RE) 

Lesson 10: Revision 

  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-         Revise vocabulary and language 

expressions 

-         Practice and rehearsal 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3 

3 tiết (2LT  

1RE) 

Thi kết thúc học phần:   3 tiết 

Hình thức thi: đồ án     
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14. Đạo đức khoa học: 

-          Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0 

-          Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của 

Nhà trường 

15. Ngày phê duyệt: 

16. Cấp phê duyệt:                 

Trưởng khoa                      Tổ trưởng BM                    Nhóm biên soạn 

  

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1: 

  

  

Người cập nhật 

  

Trưởng Ngành/Khoa 

Cập nhật lần 2: Người cập nhật 

  

Trưởng Ngành/Khoa 
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23. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VĂN HÓA ANH NGỮ - SEN3931-1 

1. Tên học phần: Văn hóa Anh ngữ  Mã học phần: SEN3931-1 

2. Tên Tiếng Anh: British and American Culture 

- Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:    ThS. Nguyễn Thị Tâm 

Danh sách GV cùng giảng dạy:    

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước:  

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần Văn hóa Anh ngữ  được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về đất nước, con người, những cái hay cái đẹp của giá trị văn hóa cũng như thể chế 

chính trị của hai cường quốc trên thế giới, Vương quốc Anh và Mỹ. Bên cạnh đó, học 

phần đồng thời giúp sinh viên phát triển kỹ năng so sánh, liên hệ với văn hóa và văn minh 

nhân loại của nhiều nước trên thế giới và thực hành các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, 

thuyết trình. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả Chuẩn đầu 
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(Goals) (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

ra 

CTĐT 

LO1 Tăng cường hiểu biết về đất nước và con người Anh, Mỹ.  1.2.13 

LO2 Kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, kinh tế, phong tục 

tập quán, xã hội, tôn giáo, giáo dục của Vương quốc Anh và 

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

1.2.13 

LO3 Khả năng phân tích, đánh giá, nghiên cứu các vấn đề xã hội, 

so sánh đối chiếu văn hóa, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

thuyết trình. 

2.2.4; 3.2.2 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 
LO1.1 Nắm vững lịch sử hình thành Vương quốc Anh   

LO1.2 Nắm vững lịch sử hình thành Hợp chủng quốc Hoa Kỳ  

LO2 

LO2.1 
Nắm vững bản sắc dân tộc, giá trị văn hóa của người Anh 

và Mỹ 

 

LO2.2 
Mở rộng vốn từ về văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục, gia 

đình 

 

LO2.3 
Hiểu rõ các phong tục tập quán, hệ thống kinh tế, chính trị, 

giáo dục, gia đình của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ 

 

LO3 
LO3.1 Phân tích và trình bày một chủ đề văn hóa trong môn học  

LO3.2 Tự tin nói trước công chúng  
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9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 

- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  

[1] Datesman, M.K, Crandall, J et al (1997). The American way. Prentice Hall Regents 

[2] Jame O’Dricoll. (1995). Britain – A country and its people: An introduction for 

learners of  English. Oxford University Press 

[3] Dương Lâm Anh & Thái Thị Ngọc Liễn (2005). British Culture. NXB GD. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. Jo, Smith. (2012). Exploring British Culture . Cambridge University Press 

 [2]. Crowther, J. (2000). Oxford Guide to British and American Culture. London.OUP 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: đồ án) 

12. Thang điểm: 10 
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13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

Lesson 1.   Country and people 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-Geographically speaking  

- Politically speaking  

- The four nations  

- The dominance of England  

- National loyalties  

Practice  

   Requirement: Discussion 

- Which of the names suggested in this lesson 

for the group of islands off the north-west coast of 

Europe do you think would be the best? Can you 

think of any others? 

- Think of the well-known symbols and tokens 

of nationality in our country. Are they the same types 

of real-life objects (e.g: plants and clothes) that are 

used in England? 

- National loyalties in the UK (reasons, 

expressions, examples etc) 

LO1.1, 

LO2.2, 

LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 2. History of the UK Dự kiến các Thời lượng 
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CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

- Prehistory  

- The Roman period (43-410)  

- The Germanic invasion (410-1066)  

- The medieval period (1066-1485)  

- The sixteenth century-The twentieth century  

LO1.1, LO2.2, 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Practice  

     Requirement: Discussion 

- Why was Stonehenge built? 

- Britain is unusually among European countries 

in that, for more than 300 years now, there has not 

been a single revolution or civil war. What reasons 

can you find which might help to explain this 

stability? 

- Give a short general outline of the main 

political, economic and cultural events in the middle 

ages in Britain? 

- Talk about the most significant points in Great 

Britain’s history 

 

Lesson  3. Political life 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

Thời lượng 
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khi kết thúc 

ND 

- The public attitude to politics  

- The styles of democracy  

      -     The constitution  

      -     The style of politics  

      -    The party system  

Practice 

     Requirement: 

- How does the general attitude to politics and 

politicians in Britain compare to that in your country?

- How does the role of political parties in Britain 

differ from their role in your country? 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 4. Education  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- History background  

- Organization  

- Education debates  

- Education beyond sixteen  

- School life  

Practice 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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     Requirement: Discussion 

- Are the main topics of debate around 

education in Britain the same as they are in your 

country? If not, how are they different? 

- From what you have read about British 

schools, would you like to (have) go(ne) to school in 

Britain? 

- Is school uniform more or less common in 

Britain than it is in your country?  

 

Lesson 5. Attitudes 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Stereotypes and change  

- English versus British  

- Multiculturalism  

- Conservatism and being different  

- The love of nature and animals 

- Formality and informality  

 

Practice 

     Requirement: Discussion 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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- Which, if any, of the British characteristics 

described in this chapter would you regard as also 

characteristic of people in your country? 

- Explain why “English” is not the same “British” 

- In what sense is the Metric Martyrs Fund in Britain 

misleadingly named? Can you think of any similar 

organization in your country?- 

 

Lesson 6. Introduction – Understanding the 

culture of the United States 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-  Life in the United States  

 

- A nation of immigrants 

 

- Cultural Pluralism in the U.S  

 

- Making generalization about American Beliefs  

 

Practice 

     Requirement: 

- What do you think are the most important aspects of 

LO1.2, LO2.1, 

LO2.2, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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your native culture? 

- Complete the statements about your own country 

and share your answers. (Topic: Ask Vietnamese) 

Ex: Vietnamese are ……  

       They like ……….. 

       Most Vietnamese believe in ….. 

       Vietnamese today are worried about …. 

- Mid-term test 

 

Lesson 7. Traditional values and beliefs 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Lý thuyết 

- The context of traditional American values  

-  Individual freedom and Self - reliance  

- Equality of Opportunity and Competition  

- Material wealth and Hard work  

LO1.2, LO2.1, 

LO2.2, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Practice  

    Requirement:  

-  Do exercise 2 (page 35) 

- Work in small groups and discuss the topic 

 

Lesson  8: Government and politics of the US  
Dự kiến các 

CĐR được 

Thời lượng 
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thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

- Generalities  

- The organization of the American government  

- Political parties  

- The election of the President and Congress  

Practice  

    Requirement: Discussion 

- In the United States, who has more power, the 

President or Congress? Why do you think so? 

- What are the two major political parties in the 

United States, What is the main difference in their 

beliefs? 

- How is the government of your country organized? 

Which system do think works better? 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3,LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 9. Education in the United States 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Public schools 

- The Educational Ladder 

- Attending an American University 

- The Money Value of Education 

LO2.2, LO2.3, 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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- Educating the Individual 

- The Standards Movement 

 

Practice  

    Requirement:  

- What are the differences between public and private 

schools? Which are better? Why? 

- What do you think a real value of a college 

education is? Is it monetary? Is it intellectual? Is it 

social? Write an essay to explain your view. 

 

Lesson 10: The American family 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Family structures 

- The Emphasis on Individual freedom 

- Marriage and Divorce 

- Equality in the family 

- The role of the family in society  

- Family values 

Practice 

       Requirement: 

- Should husbands be able to choose to stay at home 

LO2.2, LO2.3, 

LO3.1, LO3.2 

3 tiết (1 LT+ 1 

review) 
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while their wives go to work? In the United States , 

these men are sometimes called ‘househusbands”. 

Are there househusbands in your country? 

-Build your vocabulary: page 253 

 

Review+ Final exam 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Final test  3 tiết 

Hình thức thi: đồ án   

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường 

15. Ngày phê duyệt:  

 

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
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Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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24. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VIẾT 4 -VIẾT NÂNG CAO  – ENG2051 
 

1. Tên học phần: VIẾT 4-VIẾT NÂNG CAO               Mã học phần: ENG2051 

2. Tên Tiếng Anh: WRITING 4-ADVANCED WRITING  Số tín chỉ: 03  

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review  

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: không  

 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Biết cách viết một essay theo các thể loại nâng cao như: mô tả (describing); thuyết phục 

(persuasive) và đặc biệt là thể loại essay cao nhất trong Tiếng Anh- bình luận 

(argumentative essay)  

- Phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề viết khác nhau. 

 

 

 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)  



 

315 
 

Mục tiêu 

(Goals) 

  

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT 

  

LO1 

- Biết cách viết một essay theo các thể loại nâng 

cao như: mô tả (describing); thuyết phục 

(persuasive) và đặc biệt là thể loại essay cao nhất 

trong Tiếng Anh- bình luận (argumentative 

essay)  

1.2.10 

LO2 Phát triển khả năng thuyết trình hiệu quả 3.2.3 

       

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

    

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

Ghi chú 
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 

LO1.1 
Viết được một bài luận (essay) bản trong Tiếng Anh 

ở trình độ cao hơn 
  

LO1.2 

Nắm vững cách chức một bài luận trong Tiếng Anh 

theo các thể loại như mô tả (describing); thuyết phục 

(persuasive) và đặc biệt là thể loại essay cao nhất 

trong Tiếng Anh- bình luận (argumentative essay)  

  

LO1.3 Phát triển từ nối và vốn từ vựng theo từng chủ đề   

LO2 LO2.1 
Có thể trình bày một quan điểm, hoặc một vấn đề 

trước đám đông   
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LO2.2 Tự tin khi nói trước công chúng   

        

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

1. Tài liệu bắt buộc 

 [1]. Cynthia A. Boardman, C. A (1998). Writing to communicate. Longman. 

 [2]. Smalley, R., Ruetten, M.&Kozyreve, J. (2000). . Refining Composition Skills: 

Rhetoric & Grammar. Boston: Heinle & Heilne 

2. Tài liệu tham khảo 

[1]. Fitzpatrick, M. (2005) Engaging Writing – Paragraph & Essay . Pearson: Longman 

[2]. Biddle, W.A. (1985). Writer to Writer. McGraw-Hill Book Company 

[3].Hallows, R. Lisboa, M.m Unwin, M. (2006) Ielts Express- Intermediate. Thomson. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 
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- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học 

Lesson 1. INTRODUCTION  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Introducing the LEARNING PROJECTS 

- Materials & evaluation 

- Diagnosis test 

Assignment 

Requirements 

-What will you do in the learning project? 

-What do you expect after this course” writing 4”? 

LO2.1; LO2.2 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

Lesson 2. A DESCRIPTIVE ESSAY 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- A descriptive essay 

- Descriptive  words and expressions  

- Analyzing a descriptive essay 

Assignment 

LO1.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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    Requirements 

What is a descriptive essay? 

- Analyze  a descriptive essay 

Lesson 3. A DESCRIPTIVE ESSAY (Cont) 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-Kinds of  descriptive essay 

-How to write a descriptive essay 

Assignment 

    Requirements 

- How many kinds of descriptive essays are there? 

- Practise writing a descriptive essay on this topic: My 

mother/ My best friend 

LO1.2 LO 2.1; 

LO2.2  

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

PRACTICE 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-Practise writing a descriptive essay 

Assignment 

    Requirements 

-Practise writing a descriptive essay 

LO 1.1; LO1.2;LO 

2.1; LO2.2 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

Lesson 4.  PERSUASIVE ESSAY 
Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 
Thời lượng 
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sau khi kết thúc 

ND 

- What is a persuasive essay? 

- The structure of a persuasive essay 

Assignment 

    Requirements 

- What is a persuasive essay? 

- What is the structure of a persuasive essay? 

LO 1.1;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 5. THE ORGANIZATION OF A 

PERSUASIVE ESSAY  

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-The introduction of a persuasive essay 

-The body of a persuasive essay 

-The conclusion of a persuasive essay 

Assignment 

    Requirements 

-Outline a persuasive essay 

LO 1.1;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 6. PERSUASIVE ESSAY (Cont) 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 



 

320 
 

-Tips for writing a good persuasive essay 

-Persuasive essay samples: 

https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php

%3Fid%3Dwriting%26cache%3Dcache%26media%3

Dwriting_persuasive_essay_samples_2.pdf 

Assignment 

    Requirements 

-Practise writing of a persuasive essay 

LO 1.1;LO 2.1; 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

PRACTICE 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-Practise writing a persuasive essay 

Assignment 

    Requirements 

-Outline a persuasive essay 

-Practise writing a persuuasive essay 

LO 1.1; LO1.2;LO 

2.1; LO2.2 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

Lesson 7. ARGUMENTATIVE ESSAY 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 



 

321 
 

- What is an argumentative essay? 

- Model argumentative essay 

- Structure words of an argumentative essay 

Assignment 

    Requirements 

-What is an argumentative essay? 

-Which structure words are often used for an 

argumentative essay? 

LO 1.1; LO1.2;LO 

2.1; LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 8. ARGUMENTATIVE ESSAY-THE 

INTRODUCTION 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-The organization of an introductory paragraph 

-The thesis statement of an argumentative essay 

Assignment 

    Requirements 

-Practice writing an introductory paragraph for an 

argumentative essay 

LO 1.1; LO1.2;LO 

2.1; LO2.2 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

Lesson 9. ARGUMENTATIVE ESSAY-THE 

BODY 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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-Organizations an argumentative essay 

-Model argumentative essay 

Assignment 

    Requirements 

-How many types of an argumentative essay are 

there? What are they? 

-Outline an argumentative essay 

LO 1.1; LO1.2;LO 

2.1; LO2.2 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

Lesson 10. ARGUMENTATIVE ESSAY-THE 

CONCLUSION 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-How to write a conclusion for an argumentative essay

-Model conclusion paragraph of an argumentative 

essay 

-Practise writing a conclusion 

Assignment 

    Requirements 

Practise writing a conclusion for an argumentative 

essay 

LO 1.1; LO1.2;LO 

2.1; LO2.2 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

Lesson 11. PRACTICE & REVISION 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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-Practise writing an argumentative essay 

-Mid-term test 

Assignment 

    Requirements 

-Outline an argumentative essay 

-Practise writing an argumentative essay 

LO 1.1; LO1.2;LO 

2.1; LO2.2 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

Thi kết thúc học phần   3 tiết 

Hình thức thi: tự luận    

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 
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Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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25. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: THỰC HÀNH THỰC TẾ - ENG2021 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH CẢNH ĐIỂM DU LỊCH Mã học phần: ENG2021 

2. Tên Tiếng Anh: ENGLISH FOR TOURIST ATTRACTIONS      Số tín chỉ: 03 

3. Phân bố thời gian: 15 buổi (3 tuần) 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

-GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

- Môn học trước: không 

- Môn học tiên quyết: không có 

- Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Là môn học thực hành thực tế về cảnh điểm du lịch.  người học sẽ được tiếp cận với khối 

kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực du lịch và khách sạn, những khái niệm về chuyên 

ngành du lịch và khách sạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có ý định 

làm việc hay học tập chuyên sâu trong lĩnh vực này. 

 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả Chuẩn đầu ra

(Goals) (Goal description) CTĐT 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   
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LO1 Kiến thức về lĩnh vực du lịch   

LO2 Thuyết trình về một cảnh điểm   

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

Ghi chú 
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 

 

LO1.1 
Nắm được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực du 

lịch và khách sạn  
  

LO1.2 
Thực hành giao tiếp các chủ đề liên quan đến du lịch 

và khách sạn 
  

LO2.1 
Nắm vững từ vựng về một số chủ đề du lịch và khách 

sạn 
  

LO2 
LO2.2 

Nắm được các bước thực hiện một bài thuyết trình về 

một cảnh điểm du lịch 
  

LO2.3 Thuyết trình về một cảnh điểm du lịch  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập 
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⮚  Sách, giáo trình chính:  

1. Tourism 1, Robin Walker and Keith Harding, Oxford University Press, 2007 

2. Steven A. Beebe Susan J. Beebe. (20). A Concise Public Speaking Handbook (4th 

Ed) : Pearson. 

⮚  Tài liệu tham khảo:  

1. English for International Tourism, by Iwona Dubicka & Margaret O’Keeffe, Longman 

Pearson Press 

2. High Season- English for The Hotel And Tourism Industry, by Keith Harding & Paul 

Henderson, Oxford University Press 

3. English for Tourism- Can Tho University 

4. First Class- English for Tourism, by Trish Stott& Roger Hott. Oxford University Press. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành: 20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Đồ án) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần  

Lesson 1. Introduction  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- Introducing the LEARNING PROJECTS 

- Materials & evaluation 

- Diagnosis test 

Assignment 

Requirements 

What will you do in the learning project? 

What do you expect to obtain after this course “English 

for tourism”? 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 2: How to make a tour guide speech 

 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

1. What is a tour guide speech? 

2. Sample tour guide speeches 

3. Tips for making a good tour guide speech 

Assignment 

Requirements 

Collect interesting tour guide speeches and exhibit them 

in the class, then explain why you like them (group 

work) 

LO1.1; LO2.2; 

LO2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 3: The structure of a tour guide speech 

 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

Thời lượng 
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khi kết thúc 

ND 

1. Introduction: Tell them what you are going to tell 

them 

2. Body: Deliver the speech you promise 

3. Ending: Tell them what you told them 

Assignment 

Requirements 

Immagine your destinations for a tour guide and make an 

outline for your tour guide speech (Group work) 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 4: Outline plan & structure of a tour guide 

speech 

 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-The Introduction 

-The main body 

-The conclusion 

Assignment 

    Requirements 

-Make an  outline for a tour guide speech you like 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 5. Delivery your tour guide speech 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

-Dress & personal presentation 

-voice & body language 

-Controlling nervousness 

Assignment 

    Requirements 

How can you physically help your presentation become 

animated, interesting, and engaging? What should I 

avoid? 

LO2.2; LO2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 6. Non verbal communication 

Differences between verbal & nonverbal communication

Types of Nonverbal communication 

Functions of nonverbal communication 

Assignment 

    Requirements 

How important is non-verbal communication in your 

presentation? 

LO2.2; LO2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 7. The language of presentation 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- Simplicity and clarity 

- Signposting 

Assignment 

    Requirements 

- Present in groups the 2 points in the language of 

presentation: Simplicity and clarity 

 LO2.1;LO 2.2; 

LO2.3 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

PRACTICE 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Practice making a tour guide speech and present it LO2.2; LO2.3 
3 tiết (2TH+1 

Review) 

Lesson 8: What is tourism? 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

1. Vocabulary: Adjectives for job skills;  Industry sectors 

and Personal Learning Dictionaries 

2. Language focus: Present simple; infinitive and gerund 

3. Listening: Three jobs 

4. Reading: Tourism: the biggest business in the world 

5. Speaking: Careers questionnaire; job skills 

6. Writing: Country fact sheet 

LO1.1; LO1.2; 

LO2.1 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Lesson 9: World destinations 

 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

1. Vocabulary: Tourism features and attractions 

2. Language focus: word forms;  present simple tense 

3. Listening: Where do tourists go?; Favourite places  

4. Reading: Where do tourists come from? 

5. Speaking: The biggest spenders and the biggest 

earners; Describing a destination 

6. Writing: Describing a destination 

 

LO1.1; LO1.2; 

LO2.1 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 

Lesson 10: Tourist motivations 

 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

1. Vocabulary: Reasons for travel 

2. Language focus: Linking words 

3. Listening: Reasons for travel and money spent on 

travel; Passenger survey; Interview with a Kenyan tour 

operator 

4. Reading: Why do people travel? The changing face of 

tourism 

LO1.1; LO1.2; 

LO2.1 

3 tiết (1 

LT+1TH+1 

Review) 
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5. Speaking: Changes in tourist motivation 

6. Writing: Old and new tourism in your country or 

region 

Unit 10: Revision 

 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Thi kết thúc học phần   3 tiết 

Hình thức thi: Đồ án    

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước toàn 

trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
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Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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26. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TREND (1): THỰC HÀNH DỊCH 2 – ENG1331-

1 

1. Tên học phần: Trend (1): Thực hành dịch 2  Mã học phần: ENG1331-1 

2. Tên Tiếng Anh: Trend (1): Translation 2    Số tín chỉ: 03 

3. Phân bố thời gian: 15 buổi (3 tuần) 

-24 Tiết Lý thuyết 

- 24 Tiết Thực hành 

- 9 Tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

-GV phụ trách chính:  

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

- Môn học trước: Thực hành dịch cơ bản 

- Môn học tiên quyết: Thực hành dịch cơ bản 

- Khác: Không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Là môn học xã hội, người học sẽ được tiếp cận với khối kiến thức về lý thuyết dịch tiếng 

Anh thương mại như giới thiệu về dịch thuật tiếng Anh thương mại, các từ viết tắt trong 

tiếng Anh thương mại, cách dịch thư tín thương mại, telex, fax & email, kết cấu và cách 

dịch nhãn hiệu, dịch quảng cáo, dịch danh thiếp, v.v… 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 
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LO1 Khái quát về tiếng Anh thương mại  

LO2 Phương pháp và kỹ thuật dịch tiếng Anh thương mại  

LO3 Cách dịch thư thương mại, nhãn hiệu, quảng cáo, danh thiếp và 

email trong lĩnh vực thương mại 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

Ghi chú 
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 

LO1.1 Nắm rõ định nghĩa tiếng Anh thương mại   

LO1.2 
Hiều được tầm quan trọng và một số lưu ý trong tiếng 

Anh thương mại 
  

LO2 

LO2.1 
Làm quen với các mẫu câu thường được sử dụng 

trong lĩnh vực thương mại 
  

LO2.2 Nâng cao vốn từ vựng về tiếng Anh thương mại   

LO2.3 
Nắm rõ các từ viết tắt và cách dịch các từ viết tắt 

trong tiếng Anh thương mại 
 

LO3 

LO3.1 
Nắm rõ cách dịch thư thương mại, nhãn hiệu, quảng 

cáo, danh thiếp và email trong lĩnh vực thương mại 
  

LO3.2 
Biết được những lưu ý khi dịch thư, nhãn hiệu, quảng 

cáo, danh thiếp và email thương mại 
  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 
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- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm 

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập 

⮚  Sách, giáo trình chính: Nguyen Thanh Yen (2010). Luyện dịch tiếng Anh thương 

mại. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. Mackenzie, Ian. 2010. English for Business Studies. CUP 

[2]. Võ Thị Lan Hương, 2011. Some common problems in English news headlines 

translation and some suggested solutions, TP. HCM: Huflit 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 20% 

- Thực hành: 30% 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 5 tuần, 15 

buổi học) 

 

Bài 1: Khái quát về tiếng Anh thương mại 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- Khái quát về tiếng Anh thương mại 

- Tại sao phải sử dụng tiếng Anh thương mại 

- Nên học tiếng Anh thương mại như thế nào?

Thực hành 
LO1.1, LO1.2 

7 tiết (3 LT + 

3TH + 1 

Review)      Yêu cầu: 

Practice translating the article “The Full 

Development Of Multi-Sectored Economy” 

 

Bài 2: Từ và cấu trúc thông dụng trong tiếng 

Anh thương mại 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Mẫu câu tiếng Anh thương mại thông dụng 

- Từ vựng tiếng Anh thương mại 

Thực hành 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3 

7 tiết (3 LT + 

3TH + 1 

Review) 

     Yêu cầu: 

Practice translating the article “What Is The 

Difference Between Monetary Policy And Fiscal 

Policy, And How Are They Related?” 

  

Bài 3: Thư tín thương mại 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- Đặc điểm thư tín thương mại 

- Các sáo ngữ biểu thị cách xưng hô 

- Các sáo ngữ diễn đạt ý cảm ơn 

- Các sáo ngữ diễn đạt ý xin lỗi 

- Các sáo ngữ ở phần lời chào cuối thư 

- Những từ thường dùng trong tiếng Anh 

thương mại 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

Practice translating the article “What is an 

International Banking Facility (IBF)?” 

 

LO3.1, LO3.2 

7 tiết (3 LT + 

3TH + 1 

Review) 

Bài 4: Telex, fax và email 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Định nghĩa 

- Bố cục của email 

- Những điều cần chú ý khi viết email 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Practice translating the article “Facebook, Twitter, 

Google CEOs will testify before US Senate 

committee” 

LO3.1, LO3.2 

7 tiết (3 LT + 

3TH + 1 

Review) 
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Bài 5: Kết cấu và cách dịch nhãn hiệu 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-  Kết cấu của nhãn hiệu 

- Cách dịch nhãn hiệu 

- Vấn đề về văn hóa và ngôn ngữ khi dịch 

nhãn hiệu hàng hóa 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Practice translating the article “MAS directs 

Wirecard to cease payment services in Singapore, 

return customers' funds” 

 

LO3.1, LO3.2 

7 tiết (3 LT + 

3TH + 1 

Review) 

Bài 6: Danh thiếp Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

-  Cách dịch thông thường của danh thiếp 

- Một số vấn đề cần lưu ý khi dịch danh thiếp 

- Các mẫu danh thiếp 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Practice translating the article “Malaysia Airlines 

 

 

 

 

 

LO3.1, LO3.2 

7 tiết (3 LT + 

3TH + 1 

Review) 
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Parent Company Says Group Is Running Out Of 

Cash” 

 

Bài 7: Đặc điểm và cách dịch các từ viết tắt 

trong tiếng Anh thương mại 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Đặc điểm các từ viết tắt trong tiếng Anh 

thương mại 

- Cách dịch các từ viết tắt trong tiếng Anh 

thương mại 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Practice translating the article “Thousands Without 

Power As Storms Lash France” 

 

LO2.3 

7 tiết (3 LT + 

3TH + 1 

Review) 

Bài 8: Ôn tập (bài 1- bài 7) 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Khái quát về tiếng Anh thương mại 

- Từ và cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh 

thương mại 

- Thư tín thương mại 

- Telex, fax và email 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1, LO2.2, 

LO2.3 

LO3.1,LO3.2 

8 tiết (3 LT+ 

3TH+2 

Review) 
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- Kết cấu và cách dịch nhãn hiệu 

- Danh thiếp 

- Đặc điểm và cách dịch các từ viết tắt trong 

tiếng Anh thương mại 

Ôn tập các nội dung đã học   

Thi kết thúc học phần   3 tiết 

Hình thức thi: Tự luận    

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước toàn 

trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

Người cập nhật 
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Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

 

 

 

27. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: THỰC HÀNH DỊCH 3: DỊCH NÂNG CAO – 

ENG2201-1 

1. Tên học phần: Thực hành dịch 3   Mã học phần: ENG2201-1 

2. Tên Tiếng Anh: Translation Practice 3   Số tín chỉ: 3   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

- 20 tiết Lý thuyết 

-  23 tiết Thực hành  
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- 14 tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Thực hành dịch 2 

 Môn học tiên quyết: Không có 

 Khác: Không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Thực hành dịch 3 được thiết kế nhằm giúp sinh 

viên Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh năm cuối của Trường ĐH Phú Xuân phát triển kĩ năng 

dịch thuật. bằng cách. Học phần bao gồm các bài học lí thuyết và thực hành biên dịch các 

loại quảng cáo, các bài tập báo chí đa dạng; thuật ngữ, cấu trúc phức tạp trong biên dịch 

Tiếng Anh Du lịch và Môi trường. Sau khi học xong môn học này sinh viên có khả năng 

biên dịch các thư tín, văn bản, hay trích đoạn về Du lịch, Môi trường 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả 
Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

 (Học phần này trang bị cho sinh viên:)  

     

LO1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về dịch thuật Việt Anh-

Anh Việt; những thuật ngữ Tiếng Anh Du lịch và Môi 

trường 

1.3.5 

LO2 Phát triển khả năng thuyết trình hiệu quả 3.2.3 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra Mô tả Ghi chú 
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HP (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 
LO1.1 

Nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành Du lịch- Môi 

trường 

 

LO1.2 Phát triển các kĩ năng kĩ thuật trong dịch thuật  

LO2 LO2.1 
Trau dồi khả năng thuyết trình qua các buổi làm việc cùng 

đội nhóm và diễn thuyết trước lớp 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

1.Sách, giáo trình chính:  

- Đoàn Thanh Tuấn (2012). Translation Practice. Hue University, College of 

Foreign Languages 

2. Sách (TLTK) tham khảo:  

- Nguyễn Văn Tuấn. (2001). Giáo Trình Dịch 1&2. NXB Đại học Huế. 

Newmark, Peter. 1989. A Textbook of Translation. Prentice Hall International, 

Hertfordside, USA 

- The Windy, Bùi Quỳnh Như (chủ biên). (2011). Sổ tay luyện dịch Anh-Việt 

Việt-Anh. New edition. NXB Từ điển Bách Khoa. 

- Steiner, G. 1985. Aspects of Language and Translation. Oxford University 
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Press, London, UK. 

- Hà Văn Bửu (1994). Những mẫu câu tiếng Anh. Nhà xuất bản Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Hồ Văn Hòa (2000). Luyện dịch Việt-Anh. Nhà xuất bản Mũi Cà Mau. 

- Nguyễn Mạnh Bùi Nghĩa & Phan Hữu Lễ (1996). Phương pháp dịch Việt- Anh 

và Ngữ pháp tiếng Anh của Giáo trình Luyện dịch Anh- Việt và Việt –Anh. Nhà 

xuất bản Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nguyễn Thanh Lương (1992). Phương pháp dịch Việt- Anh và Ngữ pháp tiếng 

Anh. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 - Điểm quá trình: 50% (thái độ: 10%, lí thuyết: 20%, thực hành :20%) 

 - Điểm thi: 50% . Hình thức thi: Tự luận 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 15 

buổi học) 

Nội dung Chuẩn đầu ra Thời lượng 

Lesson 1. 

1. An introducing to Translation of tourism 

English 

2. Patterns and sources of errors made by 

Vietnamese translators 

Practice 

Requirement 

Translate the sentence into Vietnamese  

LO1, LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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Topic: Tourism 

 

Lesson 2.  

Patterns and sources of errors made by 

Vietnamese translators (cont) 

Practice 

Requirement 

- Find the common errors in translation 

- Translate the sentence into English 

Topic: Tourism 

 

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 

Lesson 3. 

Basic translation strategies 

Practice 

Requirement 

Translate the sentence into Vietnamese  

Topic: Environment 

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 

Lesson 4.  

Basic translation strategies (cont) 

Practice 

Requirement 

Translate the sentence into English  

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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Topic: Tourism & Environment 

Lesson 5.  

Translation of particular words 

Practice 

Requirement 

Translate the sentence into Vietnamese  

Topic: Environment 

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1TH + 1 

Review) 

Lesson 6.  

Sentence translation 

Practice  

 Requirement 

Translate the sentence into English  

Topic: Tourism & Environment 

 

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 

Lesson 7.  

Sentence translation (cont) 

Practice  

Requirement 

Translate the sentence into Vietnamese  

Topic: Tourism & Environment  

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 

Lesson 8. 

Paragraph translation (cont) 

 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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Practice  

Requirement 

Translate the paragraph into English  

Topic: Tourism & Environment 

Lesson 9. 

Paragraph translation (cont) 

Practice  

Requirement 

Translate the paragraph into Vietnamese 

Topic: Tourism & Environment 

 

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT +

1 TH + 1 

Review) 

Lesson 10. 

 

Revision A + test 1 

Revise all the knowledge and skills 

Students do the test 1 

 

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 

Lesson 11. 

Text translation (cont) 

Practice  

Requirement 

Translate the text into Vietnamese 

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 
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Topic: Tourism & Environment 

Lesson 12.  

Text translation (cont) 

Practice  

Requirement 

Translate the text into English 

Topic: Tourism & Environment 

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 

Lesson 13: Project: Translation of advertisements

Requirements 

- Students work in groups of three or four.  

- Choose a poster of tourism advertisement 

- Suppose that you take a Vietnamese tour to 

a famous place. Make a presentation to introduce 

that destination to the class. One will be a foreign 

tour guide (speak English only) and one will be an 

interpreter.  

 

LO1,LO2 4 Tiết ( 2 LT + 

1 TH + 1 

Review) 

Lesson 14: Revision B + Test 2 

Revise all the knowledge and skills 

Students do the test 2 

Practice 

Requirement: 

Translate the text in the following topic: 

LO1,LO2 5 Tiết ( 2 LT + 

2 TH + 1 

Review) 
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Environment 

 

Lesson 15. Thi kết thúc HP 

(Hình thức: Tự luận) 

 3 Tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước toàn 

trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 



 

352 
 

 

 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

 

 

28. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIAO THOA VĂN HÓA- ENG2061 

1. Tên học phần: GIAO THOA VĂN HÓA   Mã học phần: ENG2061 

2. Tên Tiếng Anh: CROSS- CULTURAL COMMUNICATION  Số tín chỉ: 03 

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review 
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4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: không  

 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Học phần này sẽ giúp sinh viên: 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong giao tiếp với người nước ngoài 

nhằm tránh những diễn giải sai lệch trong giao tiếp, những hiểu lầm dẫn đến sốc văn hóa 

và làm ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp 

- Hiểu được sự khác nhau trong hành vi và ngôn từ trong giao tiếp của tiếng Anh và 

các nền văn hóa khác trên thế giới, có thể tự điều chỉnh giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi 

ngôn ngữ một cách tự tin. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả Chuẩn đầu 

ra CTĐT (Goals) (Goal description) 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   

LO1 

Cung cấp kiến thức cơ bản về văn hóa và các yếu tố ảnh 

hưởng đến văn hóa. 

 

1.2.3 

LO2 

Có thể so sánh 2 nền văn hóa khác nhau và giao tiếp hiệu 

quả hơn. 

 

1.2.3 
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8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 
Ghi chú 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 
LO1.1 Có các kiến thức cơ bản về văn hóa   

LO1.2 Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa   

LO2 

LO2.1 So sánh được 2 nền văn hóa khác nhau   

LO2.2 
Giao tiếp hiệu quả dựa trên các điểm khác biệt về văn 

hóa   

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính: 

1. Levine, D.R. & Adelman, M. B. (1993). Beyond Language. New Jessey, Prentise 

Hall Regents. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  
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1. Ballard, B. & Clanchy, J. (1994). Study Abroad – A Manual for Asian Students. 

Malaysia: Longman. 

2. Nguyen Van Muoi. (1994). Different communicative processes. Journal of 

Vietnamese Studies. January 1994. 

3. Gallois, C. & Callan, V. (1997).  Communication and Culture.  Chichester: Willey. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lí thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Đồ án) 

2. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần  

Lesson 1. INTRODUCTION 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

- Introducing the LEARNING PROJECTS 

- Materials & evaluation 

- Placement test 

Practice: 

Write a short paragraph (120-150 words) to 

introduce yourself. In this paragraph, please include 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

 

 

 

LO1.1 
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what you hope to get after this course.   

  

  

Lesson 2. WHAT IS CULTURE 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

- Communication 

- Cross cultural communication 

- Something to remember 

Practice: 

What is culture? 

Why do we study cross cultural communication? 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

LO1.1, LO1.2 

 

 

 

Lesson 3: TRADITIONAL AMERICAN 

VALUES AND BELIEFS 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

- The context of traditional American values: racial, 

ethnic, religious, and cultural diversity 

- Individual Freedom and Self-Reliance 

- Equality of opportunity and competition 

  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

LO1.1, LO1.2 
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- Material wealth and hard work 

- The American dream the behavior and values have 

remained constant 

Practice: 

- What are some American values and beliefs? 

 

 

Lesson 4: PRACTICE 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

Practise presenting some American values and 

beliefs 
LO1.2 

3 tiết (2TH 

+ 1 

Review) 

Lesson 5: CULTURE SHOCK 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

- Stories about culture shocks 

- What is culture shock? 

- Some things to remember 

- Reverse culture shock 

Practice: 

Collect two stories of culture shocks and analyse 

why there are those misunderstandings? What can 

you draw from these stories? What should we do to 

avoid culture shocks? 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Lesson 6: STEREOTYPE 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

- Definition of stereotype 

- Two obvious problems with stereotype 

Practice: 

- Choose a country you admire and analyse the 

character of its people. 

Notice: Try to avoid stereotype as much as possible 

LO1.1, LO2.1 

LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Lesson 7: CULTURAL CONFLICT 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

- Discussion 

- Why is there cultural conflict? 

- Communication & culture 

- Misinterpretation 

- EthnocentrismStereotype and prejudice 

- Help box 

Practice: 

What should we do to prevent cultural conflict? 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1 LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 8. PRACTICE 
Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 
Thời lượng
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sau khi kết thúc 

ND 

Practise some culture shocks and lessons draw out 

from the culture shocks 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1 LO2.2 

3 tiết (2TH 

+ 1 

Review) 

Lesson 9. CULTURAL ADJUSTMENT 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

- First concept 

- Group discussion 

Practice 

Discussion on this issue: 

Ms Hoa has just moved to the U.S.A and live there 

for about 3 month. At first, she was excited, but 

later, she gets depression. She is now so upset, could 

you give her some logical and reasonable 

explanations and advice? 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1 LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 10. NON VERBAL COMMUNICATION 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

Definition 

Differences between verbal & nonverbal 

communication 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1 LO2.2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Types of Nonverbal communication 

Influences on nonverbal communication 

Functions of nonverbal communication 

Practice: 

Why is non verbal communication important for 

your presentation in public speaking? 

Nam is going to have a speech in his school but he 

doen’t know what should be done to do well in his 

presentation. Write an email and give him some 

advice on nonverbal communication you have just 

studied. 

Lesson 11. REVISION 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

- Revise all the knowledge and skills 

- Practice presenting the topics in final project 

LO1.1, LO1.2, 

LO2.1 LO2.2 

3 tiết (2TH 

+ 1 

Review) 

  

Hình thức thi: Đồ án   

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 
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- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước toàn 

trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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29. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH KẾ TOÁN - ENG 

1. Tên học phần: Tiếng Anh Kế Toán          Mã học phần: ENG  

2. Tên Tiếng Anh: English 4: English for Accounting       Số tín chỉ: 3  

3. Phân bố thời gian:  

- 21 tiết Lý thuyết 

- 27 tiết Thực hành  

- 09 tiết Review  

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: Văn Thị Minh Châu  

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học trước: Tiếng Anh 1, 2, 3 

Môn học tiên quyết:  

 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các thuật ngữ tiếng Anh cơ bản 

về ngành Kế toán 

- Rèn luyện cho sinh viên khả năng giao tiếp, tiếp cận và soạn thảo các văn bản viết  

bằng tiếng Anh dưới một số chủ đề cơ bản  chuyên ngành Kế toán  

7. Mục tiêu học phần  

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

Chuẩn 

đầu ra 
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  (Học phần này trang bị cho sinh viên) CTĐT 

  

LO1 

Kiến thức về những từ vựng và văn phạm tiếng Anh cơ 

bản cũng như các kỹ năng giao tiếp, trao đổi, biện luận 

về những chủ đề cơ bản trong ngành Kế Toán, cụ thể là: 

các loại nghề nghiệp / chức danh kế toán, cách xử lý các 

bản báo cáo lợi nhuận, cách tính toán và phân tích dữ liệu 

bằng tiếng Anh, xử lý thuế bằng tiếng Anh  

 

LO2 

Các kỹ năng đọc - hiểu các loại văn bản và nghe - hiểu 

các bài hội thoại tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho 

việc học tập. Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận, kỹ 

năng tư duy, sáng tạo và làm việc theo nhóm. 

 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể) 

Ghi 

chú 

LO1 

LO1.1  

- Xây dựng và củng cố vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản về 

một số chủ đề thuộc chuyên ngành Kế toán như đã nêu ở 

CG1  

  

LO1.2 
- Xây dựng và củng cố văn phạm tiếng Anh về những 

kiến thức cơ bản thuộc ngành Kế toán  
  

LO1.3 
- Xây dựng và luyện tập kĩ năng đọc hiểu và nghe hiểu 

các tài liệu tiếng Anh về một số chủ đề thuộc chuyên 
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ngành Kế toán như đã nêu ở CG1  

LO1.4 

- Xây dựng và luyện tập các kỹ năng nói và viết về một 

số chủ đề thuộc chuyên ngành Kế toán như đã nêu ở 

CG1  

  

LO 2  

LO2.1 

- Thực hành với phương pháp học tập theo dự án - 

Project-based Learning, làm tăng tính thực tiễn, tính tự 

giác, khả năng hợp tác, thái độ tích cực trong học tập  

 

LO2.2 
- Đọc, phân tích, và phản hồi với các văn bản chuyên 

ngành Kế toán  
 

LO2.3 
- Có kỹ năng đọc-nghe-hiểu, thuyết trình, tranh luận, kỹ 

năng tư duy, sáng tạo và làm việc theo nhóm. 
 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Hoạt động trên lớp và tự học ở nhà: thực hiện đầy đủ bài tập về nhà được giao 

(100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  
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10. Tài liệu học tập  

- Sách, giáo trình chính: 

Tập Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán.  

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

STT Nội dung Trọng số Hình thức 

1 Thái độ 10% Điểm danh + Điểm tham gia hoạt động  

2 Lý thuyết 20% Bài kiểm tra  

3 Thực hành 20% Bài trình bày trên lớp  

4 Thi kết thúc HP 50% Đồ án  

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (15 buổi học, trong đó 

01 buổi thi) 

Course introduction  Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  
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1. Ice-breakers  

2. Syllabus and Grading  

3. Grouping & Group Presentations Schedule  

Assignment Requirements  

- Introduce yourself  

- Form your own groups and choose 

presentation topics  

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 1 - Jobs in Accounting  Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  

1. Brainstorming  

2. Vocabulary about jobs in accounting  

3. Listening  & Speaking - How to communicate 

with a foreign business partner.  

Assignment Requirements  

- Discuss in group about Jobs in the field of 

Accounting  

- Create Flashcards for vocabulary about tax 

system   

- Do exercises in the texbook  

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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- Review Quiz 1 

Lesson 2 - Accounting Principles Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  

 

1. Vocabulary in Accounting Principles  

2. Reading about Accounting Principles  

3. Speaking - Discuss about Accounting 

Principles  

Assignment Requirements  

- Discuss in group about Jobs in the field of 

Accounting  

- Play a vocabulary quiz game about jobs in 

accounting  

- Do Reading & Speaking exercises in the 

texbook  

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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- Review Quiz 2  

Lesson 3 - Creative Accounting  Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  

 

1. Vocabulary about Creative Accounting  

2. Reading about Creative Accounting Emails  

3. Listening & Speaking about Creative 

Accounting  

Assignment Requirements  

- Discuss in group about Creative Accounting  

- Practice Listening exercises in the textbook  

- Review Quiz 3 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Lesson 4 - Profit and Loss Statement  

 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  

 

1. Vocabulary about financial statements  

2. Reading about different types of financial 

statements  

3. Speaking - Discussing about different types of 

financial statements  

Assignment Requirements  

- Practice vocabulary about Profits and Loss 

Statement  

- Analyzing in group about Profits and Loss 

Statement  

- Practice Reading & Speaking exercises in the 

textbook  

- Review Quiz 4 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 5 - Balance Sheet  Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  
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1. Speaking - ways to express equations  

2. Listening & Speaking practice - Listening and 

responding to people discussing about 

balance sheets 

Assignment Requirements  

- Play a vocabulary quiz game about Balance 

Sheet  

- Group work - how to understand a Balance 

Sheet  

- Practice Listening & Speaking exercises in 

the textbook  

- Review Quiz 5 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 6 - Explaining accounts  Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  
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1. Vocabulary - terms in explaining financial 

statements 

2. Listening & Speaking practice - Listen and 

respond to people discussing financial 

accounts   

Assignment Requirements  

- Practice vocabulary in financial statements  

- Group work - how to understand different 

financial statements  

- Practice Listening & Speaking exercises in 

the textbook  

- Review Quiz 6  

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Lesson 7 - Tax system  Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  

 

1. Vocabulary about tax system  

2. Listening & speaking - presenting about tax 

system  

3. Practice vocabulary in financial statements  

4. Group work - how to understand different 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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financial statements  

5. Practice Listening & Speaking exercises in 

the textbook  

Assignment Requirements  

- Play a vocabulary game about tax system  

- Practice Listening & Speaking exercises in 

the textbook  

- Review Quiz 7  

Lesson 8 - Calculating tax expense Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  

 

1. Vocabulary about taxation planning  

2. Listening & Speaking - Discussing about Tax 

calculation 

 Assignment Requirements  

- Create Flashcards for vocabulary about tax 

system  

- Practice Listening & Speaking exercises in 

the textbook  

- Review Quiz 8 

 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Lesson 9 - Taxation planning  Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng  

 

1. Vocabulary about taxation planning  

2. Reading & Speaking - Languages to 

communicate  about Taxation Planning in 

your country  

Assignment Requirements  

- Create Flashcards for vocabulary about tax 

planning  

- Practice Listening & Speaking exercises in 

the textbook  

- Review Quiz 9  

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Thi kết thúc HP: Đồ án   3 tiết  

14. Đạo đức khoa học: 

- Sinh viên không tham gia vào khóa học quá 40% số buổi (bao gồm vắng học không 

có lý do, không tham gia trình bày và hoạt động nhóm, không tham gia trả lời câu 

hỏi thảo luận trên lớp, v.v.) sẽ không được nộp bài thi kết thúc học phần.  

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 
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- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước toàn 

trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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30. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

- ENG… 

1. Tên học phần: Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin  Mã học phần: ENG… 

2. Tên Tiếng Anh: English for Information Technology Số tín chỉ:     3 

3. Phân bố thời gian:  15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:                          ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 

Danh sách GV cùng giảng dạy:         ThS. Nguyễn Thị Tâm 

                                                         ThS. Văn Thị Minh Châu 

     ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không có 

 Môn học tiên quyết: Không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các thuật ngữ tiếng Anh cơ bản 

về ngành Công nghệ Thông tin. 

- Rèn luyện cho sinh viên khả năng giao tiếp, tiếp cận và soạn  thảo các văn bản viết 

thuộc về tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin.  

7. Mục tiêu học phần  

Mục tiêu Mô tả Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 
(Goals) (Goal description) 

  (Học phần này trang bị cho sinh viên:)   
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LO1 

Các từ vựng tiếng Anh cơ bản. Văn phạm tiếng Anh về những kiến 

thức cơ bản. Kĩ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Kỹ năng nói và viết về 

các chủ đề thuộc chuyên ngành Công nghệ Thông tin.  

 

LO2 

Đọc các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho việc học tập. 

Đàm thoại tiếng Anh cơ bản. Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận, 

kỹ năng tư duy, sáng tạo và làm việc theo nhóm. 

 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả Ghi 

chú (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 

LO1.1 - Các từ vựng tiếng Anh cơ bản thuộc chuyên ngành Công 

nghệ Thông tin. 
  

LO1.2 - Văn phạm tiếng Anh về những kiến thức cơ bản thuộc ngành 

Công nghệ Thông tin. 
  

LO1.3 - Kĩ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh thuộc chuyên ngành Công 

nghệ Thông tin. 
  

LO1.4 - Kỹ năng nói và viết về các chủ đề thuộc chuyên ngành Công 

nghệ Thông tin.  
  

LO2 

LO2.1 - Đọc các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho việc 

học tập.   

LO2.2 - Đàm thoại tiếng Anh cơ bản chuyên ngành Công nghệ thông 

tin   
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LO2.3 - Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận, kỹ năng tư duy, 

sáng tạo và làm việc theo nhóm. 

   

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy định 

của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính: 

- Virginnia Evans, Jenny Dooley and Stanley Wright. 2011. Information Technology. 

Express Publishing 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lý thuyết: 20% 

- Thực hành :20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Đồ Án) 

12. Thang điểm: 10 
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13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (15 buổi học, trong đó 01 buổi 

thi) 

Lesson 1. Information Technology 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

    

Reading IT Department Restructuring – Manual  

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

Vocabulary 

Speaking, act out the roles as a supervisor and employee. 

Writing the transfer request  

 

Requirements 

 

LO1 

LO2.3 

 

 

 

Write a biography. 3 wishes you hope to gets after the 

course at the end of the biography essay  

 

Getting someone’s attention   

   

   

 Lesson 2. Introduction to computing systems   
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Reading the email   

Vocabulary   

Speaking, act out the roles as a new employee and an IT 

professional 

Writing the notes 

LO1 

LO2.3 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

   

Requirements 

 

Presentation the favorite  

Giving instructions 

  

 

    

   

Lesson 3: Inside the computer 

Reading assembly instructions – product guide 

Vocabulary 

Speaking, act out the roles like a customer and a support 

specialist 

Writing the feedback form  

 

 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

 Requirements LO1  

Visual awareness activities, guessing pictures, real items 

and name them LO1.3 

 

Describing a process   
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Lesson 4: Computing devices 

Reading advertisement 

Vocabulary 

Speaking, act the roles like an employee and a business 

owner 

Writing the feedback form. 

Requirements 

Designing the advertisement 

Making a suggestion 

LO1 

LO2.3 

 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

Lesson 5: Networking 

Reading the magazine, article. 

Vocabulary  

Speaking, act out the roles like a computer store 

employee and a customer 

Writing the description sheet 

Requirements 

Review magazine or article 

Describing options 

LO1 

LO2.3 

 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

Lesson 6: The user interface 

Reading the new cooperating system   - Manual  

Speaking and role plays  

Writing the operating systems  

LO1.1 

LO2.3 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 
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Requirements  

Discussion and debate the situation 

Offering a solution 

Lesson 7: Word processing 

Reading advertisement 

LO1 

LO2.3 

 

Speaking, act out the role like an IT Professional and a 

user  

Writing the email 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

Requirements  

Write an email for users and correct the mistake 

Clarifying a situation 
 

 

Lesson 8. Email 

Read the employee handbook guide 

LO1 

LO2 

 

Speaking, act out the roles like a quick tel employee and 

a customer 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

Writing troubleshooting guide  

  

Requirements  

Create conversation in group one specific situation 

Checking for errors 

 

Lesson 9. Web browsing LO1  
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Reading the email from IT department 

Speaking, act role plays like a employee and an IT 

department employee 

 

LO2 4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

Writing the email  

Requirements  

Create clip outside class with topics related to the content 

of lesson 

Expressing confusion 

 

Lesson 10. Images and graphic design 

Reading the article for graphic arts magazine 

Speaking, act out the roles of a support center worker and 

a customer. 

Writing the note 

Requirements 

Design a picture 

Answering the phone 

LO1, LO2 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

Lesson 11. Databases vs. spreadsheets 

Reading the email  

Vocabulary 

Speaking, act out the roles like a worker and co-worker 

Writing the page 

Requirement 

LO1 

LO2.2 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 
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Asking for help 

Lesson 12: Web design vs. development 

Reading the article from a business 

Vocabulary 

Speaking, act out the role play 

Writing the the sample test questions on web design 

Requirements 

Interview job 

Asking about purpose 

LO1 

LO2.3 

 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

Lesson 13: Desktop publishing 

Reading the job listing 

Vocabulary 

Speaking, act out the role play like an interviewer and 

interviewee 

Writing the interview notes 

Requirements  

Writing CV and cover letter 

Talking about experience 

LO1 

LO2.3 

 

4 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 

Lesson 14: Revision 

Revision and Midterm Test 

Revise all the knowledge and skills 

Students do the Midterm test 

LO1 

LO2.3 

5 Tiết ( 2 LT 

+ 2 TH + 1 

Review) 
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THI HỌC KÌ 

(Hình thức thi: Đồ Án)  

3 tiết 

   

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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31. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH CẢNH ĐIỂM DU LỊCH HUẾ  

1. Tên học phần: TIẾNG ANH 4 (TIẾNG ANH CẢNH ĐIỂM DU LỊCH HUẾ) 

 Mã học phần:  

2. Tên Tiếng Anh: ENGLISH FOR HUE TOURIST ATTRACTIONS    Số tín chỉ: 03 

3. Phân bố thời gian:15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

-GV phụ trách chính: ThS. Văn Thị Minh Châu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

- Môn học trước: không 

- Môn học tiên quyết: không có 

- Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Là môn học thực hành thực tế về cảnh điểm du lịch.  người học sẽ được tiếp cận với 

khối kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực du lịch và khách sạn, những khái niệm về 

chuyên ngành du lịch và khách sạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có 

ý định làm việc hay học tập chuyên sâu trong lĩnh vực này. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả 

(Goals) 

  

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

LO1 Các từ vựng tiếng Anh cơ bản và văn phạm tiếng Anh về lĩnh vực du lịch 

và kiến thức về các cảnh điểm du lịch Huế. Kĩ năng đọc hiểu và nghe 
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hiểu tài liệu in ấn, nhạc, phim ảnh, về du lịch Huế bằng tiếng Anh.   

LO2 Kỹ năng và vốn kiến thức để đàm thoại tiếng Anh du lịch cơ bản. Kỹ 

năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận, kỹ năng tư duy, sáng tạo và làm 

việc theo nhóm. 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể) 
Ghi chú 

LO 1 

LO1.1 

 

Nắm được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực 

du lịch và khách sạn  

  

  

  

LO1.2 
Thực hành giao tiếp các chủ đề liên quan đến du lịch 

và khách sạn 
 

LO1.3 
Nắm vững từ vựng về một số chủ đề du lịch và 

khách sạn 
 

LO2  

LO2.1 

Nắm được các bước thực hiện một chuyến hướng 

dẫn, thuyết trình về một cảnh điểm du lịch 

 

  

LO2.2 Thuyết trình về một cảnh điểm du lịch  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

1. Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy 

định của nhà Trường). 



 

388 
 

2. Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (80%). 

3. Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

4. Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.   

10. Tài liệu học tập 

⮚  Sách, giáo trình chính:  

1. Bài Giảng “ Tiếng Anh Cảnh điểm du lịch Huế ”, Th.S Văn Thị Minh Châu, Trường 

ĐH Phú Xuân 

Tài liệu tham khảo:  

1. Guide To Vietnamese Culture Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Nha Trang. The 

Gioi Publishers  

2. Tourism 1, Robin Walker and Keith Harding, Oxford University Press, 2007 

3. Sutanto Leo (2016) English for Professional Tour Guiding Services, Gramedia 

Pustaka Utama. 

4. High Season- English for The Hotel And Tourism Industry, by Keith Harding & 

Paul Henderson, Oxford University Press 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

TT Nội dung Trọng số Hình thức 

1 Thái độ 10 % Điểm danh, thái độ tích cực trong 

quá trình học 

2 thuyết 20% Miệng/Quiz 

3 Thực hành 20% Thực hành trên lớp 

4 Thi kết thúc học 

phần 

50% Đồ án 
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12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 

 

Lesson 1: Introduction Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Introducing the course 

- Introducing the LEARNING PROJECTS 

- Materials & evaluation 

- Diagnosis test 

Assignment Requirements 

- Discuss the questions: 

What will you do in the learning project? 

What do you expect to obtain after this course “English 

for Hue tourist attractions”? 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 

Lesson 2: Greeting and Welcoming Tourists  Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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- Studying the expressions of greeting and welcoming 

tourists 

- Reading the dialogues with pairs  

+ A tourist arrival at the airport 

+ A group of tourists arrival 

+ Tourists in the bus 

Assignment Requirements (Pair work) 

- Practice the dialogues with partners 

- Read the greeting, welcoming and introducing one’s 

self to tourists at the airport and in the bus 

- Practice greeting, welcoming tourists and introducing 

himself with your partner 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 

Lesson 3: Preparing tour itineraries Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Studying the items included in an itinerary 

- Studying some examples of tour itinerary 

- Studying the steps to design a tour itinerary 

Assignment Requirements (Group work) 

- Design a one-day and three day tour itineraries in Hue 

Province (group work) 

- Present a tour  itinerary in front of the class (group 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 
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work) 

Lesson 4: Orientation meeting and briefing Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Explain the terms of tour guiding: “orientation 

meeting” and briefing 

- Studying the parts to be considered by a tour guide in 

orientation meeting and briefing 

- Studying the common expressions for orientation 

meeting and briefing 

- Studying a three-day tour itinerary 

- Reading the orientation meeting text presented by a 

tour guide 

Assignment Requirements 

- Answer the questions to the orientation meeting text 

- Do the exercises 

- Write your speech in conducting orientation meeting 

and briefing (used the itineraries designed in Lesson 3 

(group work) 

- Explain a tour itinerary to tourists 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 

Lesson 5: Hue tourist attractions 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

Thời lượng 
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sau khi kết thúc 

ND 

- Vocabulary: Hue tourism features 

- Language focus: expressions of describing Hue City 

Assignment Requirements 

- Complete a description of Bangkok 

- Write a description of Hue City (group work) 

- Describe Hue City using Hue tourism features and 

attractions (group work) 

 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 

Lesson 6: Hue tourist attractions (Cont.)  

 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

- Vocabulary: Hue tourist attractions 

- Language focus: offering advice  

Assignment Requirements 

- Read some Hue tourist attractions 

- Describe a destination in Hue in front of the class 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 

Lesson 7: Guiding commentary on the way 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

- Studying the expressions of guiding commentary on the 

way 

Assignment Requirements 

- Read a guiding commentary on the way and do the 

exercise 

- Produce a tour map with some landmarks showing the 

route of the tour from the hotel to the Imperial City and 

back to the hotel (group work) 

- Write a guiding commentary on the way from the hotel 

to the Imperial City (group work) 

- Present a guiding commentary on the way from the 

hotel to the Imperial City in front of the class 

LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 

Lesson 8: Guiding commentary at a Hue tourist 

attraction 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

 LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 
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- Standards of performance 

- Vocabulary: Popular words used in writing tour guiding 

commentary  

- Language focus: Phrases, sentence structures to 

introduce about a tourist attraction 

Assignment Requirements 

- Read a tour guiding commentary. 

- Write a short tour guiding commentary about a Hue 

tourist attraction (group work) 

- Deliver a  tour guiding commentary about a Hue tourist 

attraction (group work) 

 6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 

Lesson 9 - Review Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Practice and Rehearsal  LO1  

LO 2 

6 tiết (2 

LT+3TH+

1 review) 

Thi kết thúc HP: Đồ án  3 tiết  

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 
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- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước toàn 

trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên không được thi hộ , nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng Ngành/Khoa 
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32. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN-

ENG …… 

1. Tên học phần: Tiếng Anh quản trị khách sạn        Mã học phần: 

2. Tên Tiếng Anh: English for Hotel Management              Số tín chỉ: 03                  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:                     ThS. Văn Thị Minh Châu. 

Danh sách giảng viên cùng GD:  ThS. Nguyễn Thị Tâm 

                                                       ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

         Môn học trước: 

         Môn học tiên quyết: không có 

         Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

  Học phần  Tiếng Anh Quản trị khách sạn  được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh 

viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh: 

-       Từ vựng và cấu trúc câu thường được sử dụng trong bộ phận lễ tân và phục vụ buồng 

tại khách sạn theo chủ đề. 

-       Nghe, nói, đọc và viết được các tình huống liên quan đến việc giao tiếp và phục vụ 

khách tại khách sạn. 
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-       Vận dụng được kiến thức đã học vào việc giao tiếp với khách và xử lý các tình huống 

xảy ra tại khách sạn trong thực tế bằng Tiếng Anh  một cách trôi chảy và tự tin. 

-       Hình thành thói quen sử dụng Tiếng Anh giao tiếp với khách hàng một cách tự tin, tự 

nhiên và lưu loát trong nghề nghiệp của mình. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả 

 (Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh 

vực khách sạn. Giới thiệu cho khách một số thông tin 

về khách sạn, nhận đặt buồng trực tiếp, qua điện thoại 

và bằng fax / thư; Làm thủ tục nhận buồng cho khách 

tại khách sạn. 

1.2.13 

LO2 Các tình huống giao tiếp liên quan đến việc phục vụ 

khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn như: giải 

quyết các yêu cầu đề nghị, phàn nàn về buồng ngủ và 

các dịch vụ khác trong khách sạn, cung cấp cho khách 

một số thông tin trong cũng như ngoài khách sạn, Làm 

thủ tục thanh toán và trả buồng cho khách. 

3.2.1 

  

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 LO1.1 Hiểu và sử dụng những từ vựng chuyên ngành khách sạn  
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LO1.2 Sử dụng thành thạo cấu trúc ngữ pháp, các mẫu câu trong 

lĩnh vực khách sạn. 

 

LO2 LO2.1 Thực hành giao tiếp các chủ đề liên quan đến khách sạn.   

LO2.1 Nắm được các bước xử lý các tình huống xảy ra trong quá 

trình làm việc ở lĩnh vực khách sạn. 

 

  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

-          Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) 

(theo quy định của nhà Trường) 

-          Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

-          Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

-         Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng 

bài trong giờ học  

10. Tài liệu học tập 

⮚                   Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyen Thi Ngoc Thuy (2015). English for Hotel Management. Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt Nam. Bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du lịch. 

⮚                   Sách (TLTK) tham khảo: 

 [2]. Francis O’Hara (2002).Be My Guest . Cambridge University Press 

[3]. O’Hara, Francis. (2002). English for Hotel Industry: Be My Guest. Cambridge 

University Press. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
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         - Điểm quá trình: 50% (thái độ: 10%, lí thuyết: 20%, thực hành :20%) 

         - Điểm thi: 50%. Hình thức thi: Đồ án 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần. 

 

  

Lesson 1.  Hotel types and locations 

  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

1.1              Language focus 

1.1.1    Hotel segments and hotel types 

1.1.1.1                        Hotel segments 

1.1.1.2                        Hotel types 

1.1.2    Some prepositional phrases of typical 

hotel locations 

1.1.3    Some adjectives referring to hotels 

1.2             Language study 

1.2.1    Structures of hotel locations 

1.2.2    Saying the hotel types and locations 

1.2.3    Giving advice about hotels 

1.3             Practice 

1.3.1    Listening 

LO1,LO2 6 tiết (2LT  

3TH  1 RE)
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1.3.2    Reading 

1.3.3    Speaking 

  

Lesson 2.  Hotel jobs and departments 

  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

Language focus 

2.1.1 Vocabulary 1 

2.1.1.1 Organization of a large hotel 

2.1.1.2 Organization of Front Office Department 

2.1.1.3 Organization of Housekeeping Department 

2.1.1.4 Organization of Food and Beverage 

Department 

2.1.2 Vocabulary 2 

2.2 Language study: Structures of describing duties of 

the jobs 

2.3 Practice 

LO1,LO2 6 tiết (2LT  

3TH  1 RE)

Lesson 3.  Room types and room status 

  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng



 

401 
 

Language focus 

3.1.1 Room types 

3.1.2 Public room and premises 

3.1.3 Room status 

3.2 Language study 

3.2.1 Some request patterns said by the guest 

3.2.2 Some replies said by the hotel staff 

3.3 Practice 

LO1,LO2 6 tiết (2LT  

3TH  1 RE)

Lesson  4. Room furnishings and equipment 

  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

Language focus 

4.1.1 Furnishings and equipment in bedrooms & 

living rooms 

4.1.2 Furnishings in bathroom 

4.2 Language study 

4.2.1 Structures of talking about room facilities and 

services 

4.2.2 Useful sentences patterns for introducing guests 

the positions of room facilities & amenities 

4.3 Practice 

LO1,LO2 6 tiết (2LT  

3TH  1 RE)
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Lesson 5. Room rates 

  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

1 Language focus 

5.1.1 Accommodation plans and breakfasts 

5.1.2 Some types of room rate 

5.1.3 Other related words 

5.2 Language study 

5.2.1 Asking about rates  (by the guest) 

5.2.2 Stating rates, inclusions / exclusions (by the 

hotel staff) 

5.2.3 Asking about reductions (by the guest) 

5.2.4 Offering a reduction 

5.2.5 Refusing a reduction 

5.3 Practice 

LO1,LO2 6 tiết (2LT  

3TH  1 RE)

Lesson 6. Reservations (1) (by telephone) Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng
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Language focus 

6.1.1 Dates with month 

6.1.2 Dates: all numeric forms 

6.1.3 Necessary information for receiving a 

reservation 

6.2 Language study 

6.2.1 Sentence patterns said / asked by reservationists 

6.2.2 Procedure for handling a reservation by 

telephone 

6.3 Practice 

Practice making reservation by telephone 

LO1,LO2 6 tiết (2LT  

3TH  1 RE)

Lesson  7. Reservations (2)  (by fax / telex and

letters) 

  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

1 Language study 

7.1.1 Lay-out of a letter (written by the hotel) 

7.1.2 Some “golden rules” for writing letters and 

faxes 

7.2 Practice 

Practice making reservation by by fax / telex and

letters 

LO1,LO2 6 tiết (2LT  

3TH  1 RE)
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Lesson 8.  Tourist information 

  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

8.1 Language focus 

8.1.1 Tourist attractions 

8.1.2 Hue tourist attractions 

8.1.3 Tourist activities 

8.2 Language study 

8.2.1 Offering advice 

8.2.2 Offering suggestions 

8.2.3 Useful sentences 

8.3 Practice 

Practice giving tourist information 

LO1,LO2 6 tiết (2LT  

3TH  1 RE)

Lesson  9: Giving direction outdoor 

  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng
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9.1 Language study 

9.1.1 Asking the directions 

9.1.2 Giving the directions 

9.2 Practice 

Practice giving direction outdoor 

LO1,LO2 6 tiết (2LT  

3TH  1 RE) 

Practice   

Lesson 10. Revision 

  

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng

Practice and rehearsal LO1,LO2 3 tiết (1LT  

1TH  1 RE) 

Thi kết thúc học phần   3 

Hình thức thi: Đồ án     

 

14. Đạo đức khoa học: 

-              Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

-               Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 
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-               Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

-                 Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc 

bị đuổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa                      Tổ trưởng BM                    Nhóm biên soạn 

  

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1: 

  

  

  

Người cập nhật 

  

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

  

 
  



 

407 
 

 

33. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1 - PHIL2011 

1. Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – 

LÊNIN 1  

Mã học phần: PHI2011 

2. Tên tiếng Anh:                                                       Số tín chỉ: 2 

3. Phân bố thời gian:       

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1. GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Quyên 

2. Danh sách giảng viên cùng GD:  

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

         Môn học trước: Không 

         Môn học tiên quyết: Không 

         Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 

Bài 1: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Bài 2 đến bài 4: trình bày những nét khái quát nhất về triết học, Triết học Mác-Lênin và 

vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội; những nội dung cơ bản của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế - xã hội; 

giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 

Sau khi kết thúc học phần, người học nắm vững lý luận triết học Mác – Lênin, trên cơ sở 

đó xác lập được thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng lý 
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luận đó để nhận thức và cải tạo thế giới; xác lập được phẩm chất đạo đức cách mạng, có 

lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

LO1 Về kiến thức: 

- Khái quát về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

- Khái quát về nguồn gốc, bản chất của triết học; sự 

hình thành, phát triển và vai trò của triết học Mác – 

Lênin trong đời sống xã hội. Quan điểm duy vật biện 

chứng về vật chất, ý thức; các nguyên lý, các quy luật, 

các cặp phạm trù; bản chất của nhận thức, thực tiễn và 

vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Quan điểm duy 

vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các 

hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử; về nguồn gốc, 

bản chất giai cấp, đấu tranh giai cấp, dân tộc, nhà 

nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội và con người. 
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LO2 Về kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết 

các hiện tượng của tự nhiên, xã hội và tư duy trên lập 

trường duy vật biện chứng và phương pháp luận biện 

chứng duy vật.  

- Biết vận dụng kiến thức lý luận của môn học vào 

việc tiếp cận các môn khoa học chuyên ngành, vào 

hoạt động thực tiễn của bản thân một cách năng động 

và sáng tạo; 

- Biết vận dụng những vấn đề lý luận để hiểu rõ và 

thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

  

LO3 Về thái độ: 

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập 

trường, tư tưởng chính trị vững vàng; 

- Nhìn nhận một cách khách quan về vai trò của chủ 

nghĩa Mác-Lênin trong đời sống xã hội và trong sự 

nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

  

 8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có 

thể:) 

Ghi chú 
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LO1 LO1.1 Hiểu được khái quát về Những Nguyên lý cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

Nắm vững (trình bày, phân tích, lấy ví dụ 

được,…) về nguồn gốc, bản chất của triết học.  

  

LO1.2 Trình bày, phân tích được sự hình thành, phát 

triển và vai trò của triết học Mác-Lênin trong 

đời sống xã hội. 

  

LO1.3 Nắm được hệ thống các khái niệm, phạm trù và 

các quy luật cơ bản của sự vận động trong tự 

nhiên, xã hội và tư duy  

  

LO2 LO2.1 Người học xác lập được thế giới quan, nhân sinh 

quan và phương pháp luận khoa học để nhận 

thức và cải tạo thế giới 

  

LO2.2 Vận dụng được kiến thức lý luận của môn học 

để tiếp cận và bước đầu giải quyết vấn đề nảy 

sinh trong hoạt động nhận thức và hoạt động 

thực tiễn của bản thân 

  

LO2.3 Vận dụng được kiến thức lý luận để hiểu và thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

  

LO3 LO3.1 Xác lập được phẩm chất đạo đức cách mạng, lập 

trường, tư tưởng chính trị vững vàng. 
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LO3.2 Có niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta 

khởi xướng và lãnh đạo. 

  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các nhiệm vụ của sinh viên: 

-       Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)   

-       Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà (100%) 

-       Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm, của lớp  

10. Tài liệu học tập 

ꞏ      Sách, giáo trình chính: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

ꞏ      Tài liệu tham khảo 

ꞏ      [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

ꞏ      [2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin (2013), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

ꞏ      [3] C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

ꞏ      [4] Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 

ꞏ      [5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia (1999), Giáo 

trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

ꞏ      [6] V.I.Lênin (1978), Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 

ꞏ      [7] Nguyễn Hữu Vui (2003), Lịch sử triết học,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 
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Điểm quá trình:50% 

         - Thái độ: 10 % 

         - Lý thuyết: 20% 

         - Thực hành: 20 % 

Điểm thi kết thúc: 50%  

Hình thức thi: Tự luận 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo  tuần, buổi 

học) 

BÀI 1: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ 

BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 

I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 

         1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu 

thành 

           2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 

II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU 

MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 

LO1.1 

  

2 tiết 

(1 LT+ 1TH) 
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BÀI 2. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 

  

I. KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC 

1. Triết học là gì? 

2. Vai trò của triết học 

3. Vấn đề cơ bản của triết học 

 Thực hành: 

Yêu cầu: 

(1) Phân biệt trường phái duy vật và trường phái duy 

tâm. Lấy 10 ví dụ minh họa 

LO1.1 ;LO1.2; 

LO3.2 

 3 tiết 

(1 LT + 1TH 

+1 review) 

BÀI 2. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

(Tiếp theo 1) 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 

  

II. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT 

BIỆN CHỨNG VỀ BẢN CHẤT CỦA THẾ GIỚI 

1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – hình thức phát 

triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật 

2. Vật chất 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

LO1.1 ;LO1.2; 

LO3.2 

4 tiết 

(1 LT + 2TH 

+1 review) 
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1.    Quá trình hình thành phạm trù vật chất trong 

lịch sử triết học, lấy ví dụ minh họa. 

BÀI 2. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

(Tiếp theo 2) 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 

  

II. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT 

BIỆN CHỨNG VỀ BẢN CHẤT CỦA THẾ GIỚI 

3. Ý thức 

4. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

5. Ý nghĩa phương pháp luận 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

1.    Phân biệt phạm trù vật chất, ý thức 

2.     Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý 

thức? Ý nghĩa phương pháp luận của việc nắm vững 

vấn đề này. 

3.    Thảo luận về: Trí tuệ nhân tạo 

LO1.1 ;LO1.2; 

LO3.2 

4 tiết 

(1 LT + 2TH 

+1 review) 
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BÀI 3. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 

I. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN 

CHỨNG DUY VẬT 

1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép 

biện chứng 

2. Phép biện chứng duy vật 

II. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP 

BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

2. Nguyên lý về sự phát triển 

Thực hành:  

Yêu cầu: 

1.    Phân biệt phương pháp biện chứng và phương 

pháp siêu hình. Lấy ví dụ minh họa 

2.    Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của 

nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về 

sự phát triển trong triết học Mác-Lênin? 

LO1.3; LO2.1; 

LO2.2; LO2.3; 

LO3.1 

  

4 tiết 

(1 LT + 2TH 

+1 review) 

BÀI 3. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT (Tiếp 

theo 1) 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 
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III. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP 

BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

1. Cái riêng-cái chung 

2. Nguyên nhân - kết quả 

3. Tất yếu - ngẫu nhiên 

4. nội dung – hình thức 

5. Bản chất - hiện tượng 

6. Khả năng - hiện thực 

IV. CÁC QUI LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN 

CHỨNG DUY VẬT 

1. Qui luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về 

lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại  

2. Qui luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối 

lập 

3. Qui luật phủ định của phủ định 

Thực hành:  

Yêu cầu: 

1.    Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của 3 

quy luật cơ bản trong phép biện chứng duy vật? 

2.    Thực hành: Kết hợp phương pháp bản đồ tư duy, 

phương pháp chuyên gia và kỹ thuật phòng tranh để 

LO1.3; LO2.1; 

LO2.2; LO2.3; 

LO3.1 

  

4 tiết 

(1 LT + 2TH 

+1 review) 
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tìm hiểu 6 cặp phạm trù cơ bản của PBCDV. 

  

  

BÀI 3. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT (Tiếp 

theo 2) 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 
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V. LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN 

CHỨNG 

1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với 

nhận thức 

2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý 

Thực hành:  

Yêu cầu: 

1.    Phân tích phạm trù thực tiễn, lấy ví dụ minh 

họa. 

2.    Sưu tầm những chân lý của cuộc sống 

  

LO1.3; LO2.1; 

LO2.2; LO2.3; 

LO3.1 

  

4 tiết 

(1 LT + 2TH 

+1 review) 

Bài 4. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 



 

419 
 

I. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ 

QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP 

VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC 

LƯỢNG SẢN XUẤT 

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó 

2. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ 

phát triển của lực lượng sản xuất 

II. BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ 

KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến 

trúc thượng tầng 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Quy luật về sự phù hợp của QHSX và trình độ 

phát triển của LLSX? Ý nghĩa phương pháp luận của 

quy luật 

2. Xác định mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng 

sản xuất - quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng – kiến trúc 

thượng tầng ở Việt Nam hiện nay. 

LO1.3; LO2.1; 

LO2.2; LO2.3; 

LO3.1; LO3.2 

  

4 tiết 

(1LT + 2TH 

+1 review) 

Bài 4. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (Tiếp 

theo 1) 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 
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III. TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC 

XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI 

CỦA Ý THỨC XÃ HỘI 

1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội 

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 

IV. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUÁ 

TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT 

TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Khái niệm, cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội 

2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các 

hình thái kinh tế -xã hội 

3. Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế-xã 

hội 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là 

một quá trình lịch sử, tự nhiên? 

2. Từ mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và 

ý thức xã hội, hãy lý giải sự khác nhau trong tính 

cách người dân 3 miền Bắc – Trung – Nam. 

LO1.3; LO2.1; 

LO2.2; LO2.3; 

LO3.1; LO3.2 

  

4 tiết 

(1LT + 2TH 

+1 review) 

Bài 4. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (Tiếp 

theo 2) 

  

Dự kiến các 

LO được thực 

hiện sau khi 

kết thúc ND 

Thời lượng 
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V. VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ 

CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN 

ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI 

KHÁNG GIAI CẤP 

1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với 

sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự 

phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

VI. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT 

LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG 

TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN 

DÂN 

1. Con người và bản chất của con người 

2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng 

tạo lịch sử của quần chúng nhân dân 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Cuộc thi: Triển lãm tranh chủ đề “Vẻ đẹp con 

người Việt Nam trong lao động” 

2. Kể chuyện: Những cá nhân kiệt xuất trong lịch sử 

nhân loại mà bạn biết. 

LO1.3; LO2.1; 

LO2.2; LO2.3; 

LO3.1; LO3.2 

  

4 tiết 

(1LT + 2TH 

+1 review) 

Thi kết thúc học phần   Thời lượng  

Hình thức thi: Tự luận   3 tiết 
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14. Yêu cầu 

-       Sinh viên không được dự thi nếu vắng quá 20% học phần 

-       Sinh viên được khuyến khích tư duy sáng tạo, phát huy khả năng nghiên cứu và 

tổng hợp 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt: 

Trưởng khoa                         Tổ trưởng BM              Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

  

  

 

Người cập nhật 

  

  

 

Trưởng Ngành/Khoa 

  

Cập nhật lần 2:  

  

Người cập nhật 

  

 

Trưởng Ngành/Khoa 
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34.CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ 

NGHĨA MÁC-LÊNIN 2 - PHI2021 

 

1. Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – 

LÊNIN 2       Mã học phần: PHI2021 

2. Tên tiếng Anh:                                                         Số tín chỉ: 3         

3. Phân bố thời gian:       

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1. GV phụ trách chính: ThS. Trần Hoàng Đợi 

2. Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thị Quyên 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

         Môn học trước: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

         Môn học tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

         Khác: 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung môn học gồm 6 bài: 

Bài 1: Học thuyết Giá trị 

Bài 2: Học thuyết Giá trị thặng dư 

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Bài 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 

Bài 5: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 

Bài 6: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
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Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra

CTĐT 

LO1 Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh 

tế chính trị Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học trong bối 

cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. 

- Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về hàng hóa, tiền tệ, 

thị trường, các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất hàng hóa; 

Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc 

quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định 

hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam. 

- Những tri thức lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: quá trình hình 

thành, phát triển CNXHKH; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân; CNXH và các vấn đề xã hội, giai cấp, dân tộc, tôn giáo 

trong thời kỳ quá độ lên CNXH; triển vọng của CNXH ở Việt 

Nam và trên thế giới. 
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LO2 Về kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế 

trong nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Biết vận dụng kiến thức của môn học vào việc tiếp cận các 

môn khoa học chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản 

thân một cách năng động, sáng tạo. 

- Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực hiện 

tốt chủ trương, đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà 

nước. 

- Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 

năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học vào việc 

xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước 

liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên 

CNXH ở nước ta. 

  

LO3 Về thái độ: 

- Xây dựng và nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý thức hệ 

của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với người học.  

- Người học nhận thức rõ hơn về con đường đi lên CNXH ở 

nước ta hiện nay. 

  

  

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có 

thể:) 

Ghi chú 
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LO1 LO1.1 Hiểu và phân tích được các quan điểm của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về: hàng hóa, tiền tệ, thị 

trường, các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất 

hàng hóa; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế 

thị trường; Kinh tế thị trường định hướng XHCN 

và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc 

tế của Việt Nam. 

  

LO1.2 Nhận thức đầy đủ về quy luật ra đời và phát triển 

của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa 

và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề 

chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình 

xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa; Triển vọng của 

CNXH ở Việt Nam và trên thế giới 

  

  

LO2 

  

LO2.1 - Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn 

đề kinh tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay 

- Vận dụng tri thức về CNXHKH để đánh giá, 

nhận định những vấn đề chính trị - xã hội liên 

quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 

CNXH ở Việt Nam. 

  

LO2.2 Biết vận dụng kiến thức của môn học để tiếp cận 

các môn khoa học chuyên ngành có liên quan và 

bước đầu có thể giải quyết được một số vấn đề 

thực tiễn của bản thân. 
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LO2.3 Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và 

thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách 

kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

  

LO3 LO3.1 Người học có phẩm chất đạo đức cách mạng và 

lập trường chính trị vững vàng. Thấy được giá trị 

khoa học trong các quan điểm kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin. 

  

LO3.2 - Tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách 

kinh tế của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi 

mới đất nước. 

- Có niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta 

khởi xướng và lãnh đạo, tin tưởng con đường 

XHCN mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn. 

- Thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc 

học tập, rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các nhiệm vụ của sinh viên: 

-       Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)   

-       Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà (100%) 

-       Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm, của lớp  

10. Tài liệu học tập 

●     Sách, giáo trình chính: 
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       [1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

●     Tài liệu tham khảo 

[1]  Đảng Cộng sản Việt Nam (1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016), Văn kiện 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 

Nội.  

[2] Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (1999), Giáo 

trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nxb Giáo dục.   

[3] C.Mác – Ph.Ănghen (1994), Toàn tập, tập 20, tập 23, tập 25, Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 

[4] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học 

Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[5] V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 27, 31, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 

Điểm quá trình: 50% 

         - Thái độ: 10 % 

         - Lý thuyết: 20% 

         - Thực hành: 20 % 

Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

  

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo     tuần, 14  

buổi học) 
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BÀI I: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 

  

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG 

VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ 

         1. Nền kinh tế tự nhiên 

2. Sản xuất hàng hoá 

II. HÀNG HOÁ 

1. Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng 

hóa 

2. Tính chất hai mặt của lao động sản 

xuất hàng hoá 

Thực hành:  

LO1.1, LO2.1; LO2.2; 

LO3.1 

  

6 tiết 

(2 LT + 3TH + 

1 review) 

  

  

BÀI I: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ (Tiếp theo 

1) 

  

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

III. TIỀN TỆ 

1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 

2. Các chức năng của tiền 

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

1. Nội dung của quy luật giá trị 

2. Tác động của quy luật giá trị 

LO1.1, LO2.1; LO2.2; 

LO3.1 

  

6 tiết 

(2 LT + 3TH + 

1 review) 
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Thực hành:  

BÀI II: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ 

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

  

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN 

THÀNH TƯ BẢN 

1. Công thức chung của tư bản  

2. Mâu thuẫn của công thức chung 

3. Hàng hoá sức lao động và tiền công 

trong chủ nghĩa tư bản 

II. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RA GIÁ 

TRỊ THẶNG DƯ TRONG XÃ HỘI TƯ BẢN 

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất 

LO1.1; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.1; LO3.2 

 6 tiết 

(2 LT + 3TH + 

1 review) 
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ra giá trị sử dụng và qúa trình sản xuất ra giá trị 

thặng dư 

2. Bản chất của tư bản - tư bản bất biến 

và tư bản khả biến 

3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng 

giá trị thặng dư 

4. Hai phương pháp nâng cao trình độ 

bóc lột 

5. Sản xuất ra giá trị thặng dư - quy luật 

kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản 

III. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ 

THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN - TÍCH LŨY 

TƯ BẢN 

1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư 

bản 

2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản 

3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản 

Thực hành: 

BÀI II: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ (Tiếp theo) 

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 
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IV. QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG CỦA 

TƯ BẢN VÀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 

         1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản 

2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản 

xã hội 

3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa 

tư bản 

V. CÁC HÌNH THÁI TƯ BẢN VÀ 

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN  

CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi 

nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

3. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản 

xuất 

4. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các 

tập đoàn tư bản 

Thực hành: 

LO1.1; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.1; LO3.2 

6 tiết 

(2 LT + 3TH + 

1 review) 

  

BÀI III: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC 

QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC 

QUYỀN NHÀ NƯỚC 

  

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 



 

433 
 

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC 

QUYỀN  

1. Sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tự 

do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền 

          2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB 

độc quyền 

II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC 

QUYỀN NHÀ NƯỚC 

1. Nguyên nhân hình thành và bản chất 

của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

         2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ 

nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

III. VAI TRÒ, HẠN CHẾ VÀ XU 

HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA 

TƯ BẢN 

1.             Vai trò của chủ nghĩa tư bản 

đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội. 

         2. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản 

3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư 

bản. 

  

Thực hành: 

LO1.2; LO2.1, LO2.2; 

LO3.1; LO3.2 

6 tiết 

(2 LT + 3TH + 

1 review) 

  

Tham quan thực tập thực tế 

  

  3 tiết 
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BÀI IV: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA 

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH 

MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

  

  

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI 

CẤP CÔNG NHÂN 

1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch 

sử của giai cấp công nhân 

2. Những điều kiện khách quan qui định 

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

3. Vai trò của đảng cộng sản trong quá 

trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân 

Thực hành: 

LO1.2; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.2 

5 tiết 

(2 LT + 2TH + 

1 review) 

  

BÀI IV: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA 

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH 

MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiếp theo) 

  

  

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 
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III. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 

CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 

1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

2. Các giai đoạn phát triển của hình thái 

kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA 

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và 

nguyên nhân của nó 

2. Mục tiêu, động lực và nội dung của 

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

           3. Liên minh giữa giai cấp công nhân 

với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 

Thực hành: 

LO1.2; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.2 

5 tiết 

(2 LT + 2TH + 

1 review) 

  

  

BÀI V: NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH 

TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUI LUẬT 

TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA 

  

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 
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I. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VÀ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA 

1. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa 

2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa 

II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA 

1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ 

nghĩa 

2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền 

văn hóa xã hội chủ nghĩa 

3. Nội dung và phương thức xây dựng 

nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN 

TỘC VÀ TÔN GIÁO 

1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc 

cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin trong việc 

giải quyết vấn đề dân tộc 

2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn 

đề tôn giáo 

Thực hành: 

LO1.2; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.2 

  

6 tiết 

(2 LT + 3TH + 

1 review) 
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BÀI VI: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN 

THỰC VÀ TRIỂN VỌNG 

  

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN 

THỰC 

1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô 

hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên 

thế giới 

2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ 

nghĩa và những thành tựu của nó 

II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ 

CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔ 

VIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ 

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô 

hình chủ nghĩa xã hội Xô viết 

            2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng 

và sụp đổ 

Thực hành:  

LO1.2; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.2 

4 tiết 

(1 LT + 2TH + 

1 review) 

BÀI VI: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN 

THỰC VÀ TRIỂN VỌNG (Tiếp theo) 

  

Dự kiến các LO được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 
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III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

1. Chủ nghĩa tư bản – không phải là 

tương lai của xã hội loài người 

           2. Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã 

hội loài người 

Thực hành:  

LO1.2; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.2 

4 tiết 

(1 LT + 2TH + 

1 review) 

Thi kết thúc học phần   Thời lượng  

Hình thức thi: Tự luận   3 Tiết 

  

14. Yêu cầu 

-       Sinh viên không được dự thi nếu vắng quá 20% học phần 

-         

-       Sinh viên được khuyến khích tư duy sáng tạo, phát huy khả năng nghiên cứu và 

tổng hợp 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:    

          

Trưởng khoa                         Tổ trưởng BM              Nhóm biên soạn 

  

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
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Cập nhật lần 1:  

  

  

  

  

  

Người cập nhật 

  

  

Trưởng 

Ngành/Khoa 

  

Cập nhật lần 2:  

  

  

  

  

Người cập nhật 

  

  

Trưởng 

Ngành/Khoa 

  

  

  

  

35. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-POL2011 

 

1. Tên học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH     Mã học phần: POL2011 

2. Tên tiếng Anh:  Ho Chi Minh Ideology  Số tín chỉ: 2  

3. Phân bố thời gian:     

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1. GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Quyên 
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2. Danh sách giảng viên cùng GD:  

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, Những 

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

 Môn học tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, Những 

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

Khác:  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

- Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

- Về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế; Văn hóa, con người, Đạo đức. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Về kiến thức: SV hiểu được những kiến thức cơ bản về khái 

niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí 

Minh; sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 
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LO2 Về kỹ năng: Hình thành cho sinh viên khả năng tư duy độc 

lập, phân tích, đánh giá, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 

Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, học 

tập và công tác. 

 

LO3 Về thái độ: 

- SV được nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành 

với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền CNXH;   

- Nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh 

đối với Đảng và dân tộc Việt Nam; 

- Thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn 

luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
Trình bày, phân tích được khái niệm, nguồn gốc, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

LO1.2 
Nắm được nội dung những tư tưởng cơ bản của Hồ 

Chí Minh  

 

LO1.3 

Nắm được sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ 

nghĩa 

 

LO2 LO2.1 Người học xác lập được thế giới quan, nhân sinh quan  
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và phương pháp luận khoa học để nhận thức và cải tạo 

thế giới 

LO2.2 

Vận dụng được kiến thức lý luận của môn học để tiếp 

cận và bước đầu giải quyết vấn đề nảy sinh trong hoạt 

động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân 

 

LO2.3 

Vận dụng được kiến thức lý luận để hiểu và thực hiện 

tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

 

LO3 

LO3.1 
Xác lập được phẩm chất đạo đức cách mạng, lập 

trường, tư tưởng chính trị vững vàng. 

 

LO3.2 
Có niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi 

xướng và lãnh đạo. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)   

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà (100%) 

- Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm, của lớp  

10. Tài liệu học tập  

● Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội. 

● Tài liệu tham khảo 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội. 
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[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam – Ban Chấp hành Trung ương – Ban chỉ đạo tổng kết 

(2015), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội. 

[4] Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên), (1997) Tư tưởng Hồ Chí Minh và con 

đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia (2003), Giáo trình 

Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[6] Hồ Chí Minh (2011),Toàn tập, bộ 15 tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội. 

11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 

Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo     tuần, 9  

buổi học) 

Bài 1: Khái niệm, đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

Dự kiến các LO được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

I. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh 

II. Đối tượng nghiên cứu của môn tư tưởng 

LO1.1 

 

3 tiết 

(1 LT + 
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Hồ Chí Minh 

III. Phương pháp nghiên cứu 

IV. Ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

1TH + 1 

review) 

Bài 2: Cơ sở, quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

Dự kiến các LO được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Cơ sở thực tiễn 

- Cơ sở lý luận 

- Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Vẽ sơ đồ tư duy về cơ sở hình thành của 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

LO1.2; LO3.2   3 tiết 

(1 LT + 

1TH + 1 

review) 

Bài 2: Cơ sở, quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (tiếp 

theo) 

Dự kiến các LO được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

II. Quá trình hình thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Đối với cách mạng Việt Nam 

- Đối với cách mạng thế giới 

Thực hành 

Yêu cầu: 

LO1.2; LO3.2   3 tiết 

(1 LT + 

1TH + 1 

review) 



 

445 
 

- Vẽ sơ đồ quá trình hình thành và phát 

triển của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Thảo luận về vai trò của tư tưởng Hồ Chí 

Minh đối với sự nghiệp đổi mới của Việt 

Nam hiện nay 

 

Tham quan, học tập tại Bảo tàng Hồ Chí 

Minh tỉnh Thừa Thiên Huế 

 2 tiết 

Bài 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

Dự kiến các LO được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã 

hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ 

giữa độc lập dân tộc và CNXH 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Thảo luận quan điểm của Hồ Chí Minh 

về vấn đề độc lập dân tộc; động lực xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Phân tích và chứng minh chân lý: “Không 

có gì quý hơn độc lập, tự do” 

 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.1 

 

  3 tiết 

(1 LT + 

1TH + 1 

review) 

Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng Dự kiến các LO được thực Thời lượng 
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Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 

hiện sau khi kết thúc ND 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước 

Việt Nam 

III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

công tác xây dựng Đảng và xây dựng Nhà 

nước. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

Đảng Cộng sản Việt Nam để phân tích vấn 

đề phòng và chống các tiêu cực trong Đảng 

hiện nay. 

- Phân tích những điểm đặc sắc trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước 

ở Việt Nam. 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.1; LO3.2 

  

  6 tiết 

(2 LT + 

3TH + 1 

review) 

Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc 

tế 

Dự kiến các LO được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 

toàn dân tộc 

 

Thực hành 

Yêu cầu: Thảo luận các vấn đề 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.1; LO3.2 

 

  4 tiết 

(1 LT + 

2TH + 1 

review) 
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- Giá trị của tư tưởng đại đoàn kết toàn dân 

tộc của Hồ Chí Minh trong lịch sử và sự 

vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. 

Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc 

tế 

Dự kiến các LO được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 

quốc tế 

III. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc 

tế trong giai đoạn hiện nay. 

Thực hành 

Yêu cầu: Thảo luận các vấn đề 

- Giá trị của tư tưởng đoàn kết quốc tế của 

Hồ Chí Minh trong lịch sử và sự vận dụng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.1; LO3.2 

 

  4 tiết 

(1 LT + 

2TH + 1 

review) 

 

Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn 

hóa, đạo đức, con người 

Dự kiến các LO được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 

1. Một số nhận thức chung về văn hóa và 

quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác 

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò 

của văn hóa 

3. Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.1; LO3.2 

 

3 tiết 

(1 LT + 

1TH + 1 

review) 
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nền văn hóa mới 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Giá trị của tư tưởng văn hóa của Hồ Chí 

Minh đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt 

Nam hiện nay. 

Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn 

hóa, đạo đức, con người (Tiếp theo 1) 

Dự kiến các LO được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

1 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò 

của đạo đức cách mạng 

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những 

chuẩn mực đạo đức cách mạng 

3 Quan điểm của Hồ Chí Minh về những 

nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 

- Phân tích những điểm đặc sắc trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước 

ở Việt Nam. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Vẽ bản đồ tư duy tư tưởng đạo đức của 

Hồ Chí Minh 

- Chứng minh: Hồ Chí Minh không chỉ là 

nhà đạo đức lớn mà còn là tấm gương thực 

hành đạo đức mẫu mực  

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 

LO2.3; LO3.1; LO3.2 

 

6 tiết 

(2 LT + 

3TH + 1 

review) 



 

449 
 

- Giá trị của tư tưởng về con người của Hồ 

Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng con 

người ở Việt Nam hiện nay 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng  

Hình thức thi: Tự luận  3 tiết 

14. Yêu cầu 

- Sinh viên không được dự thi nếu vắng quá 20% học phần 

- Sinh viên được khuyến khích tư duy sáng tạo, phát huy khả năng nghiên cứu và 

tổng hợp 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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36. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM- POL2021 

 

1. Tên học phần: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   

Mã học phần: POL2021 

2. Tên tiếng Anh:    Số tín chỉ: 3  

3. Phân bố thời gian:     

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1. GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Quyên  

2. Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Hoàng Đợi 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Những Nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin1, Những Nguyên lý 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 , Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Môn học tiên quyết: Những Nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin1, Những Nguyên 

lý của chủ nghĩa Mác-Lênin 2, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Khác:  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên 

cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và kiến thức cơ bản, 

cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), 

lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự 
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lãnh đạo cách mạng của Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công 

tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra

CTĐT 

LO1 Về kiến thức: 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo 

của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu 

tranh giành chính quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-

1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả 

nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi 

mới (1975-2018). 

 

LO2 Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng 

lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng 

vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán 

quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng 

 

LO3 Về thái độ: 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh 

đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào về Đảng, về dân tộc, về Tổ quốc. 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 
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Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

SV hiểu được khái niệm, đối tượng và ý nghĩa lý luận, 

thực tiễn của  môn học Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

 

LO1.2 
Hiểu, phân tích được những sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920-1930) 

 

LO1.3 

Hiểu, phân tích, đánh giá được sự lãnh đạo của Đảng 

đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh 

giành chính quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

 

 

LO2 

 

LO2.1 
Hình thành phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, 

kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học 

 

LO2.2 

Hình thành khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào 

công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch 

sử của Đảng 

 

LO2.3 
Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. 

 

LO3 
LO3.1 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về 

sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự 

thật khách quan.  

 

LO3.2 Nâng cao lòng tự hào về Đảng, về dân tộc, về Tổ quốc.  
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9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)   

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà (100%) 

- Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm, của lớp  

10. Tài liệu học tập  

● Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[2]. Nguyễn Thị Quyên (2019), Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH Phú Xuân. 

● Tài liệu tham khảo 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[2] Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2008), Chiến tranh Việt Nam 

1945-1975, thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (1995-2018), Văn kiện Đảng,Toàn tập, Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội.  

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo tổng kết (2015), 

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 

[5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[6] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 1 đến tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
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[7] www.cpv.org.vn  

11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 

Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo   tuần,  

buổi 14 học) 

  

Bài 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm 

vụ, nội dung và phương pháp nghiên 

cứu, học tập lịch sử Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

I. Đối tượng nghiên cứu của môn học 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

III. Phương pháp nghiên cứu, học tập 

môn Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

LO1.1 

  

3 tiết 

(1LT + 1TH + 1 

REVIEW) 
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Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra 

đời và lãnh đạo đấu tranh giành 

chính quyền (1930-1945) 

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

  

I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

(tháng 2-1930) 

1. Bối cảnh lịch sử 

2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều 

kiện để thành lập Đảng. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Thảo luận nhóm: Vai trò của Nguyễn 

Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

LO1.1; LO1.2; 

LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 

LO3.3 

  6 tiết 

(2 LT + 3TH + 1 review) 

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra 

đời và lãnh đạo đấu tranh giành 

chính quyền (1930-1945) (Tiếp theo 1)

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

(tháng 2-1930) 

3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng 

4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Phân tích những điều kiện cần thiết 

dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam tháng 2-1930. 

2. Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử 

của Cương lĩnh chính trị đầu tiên được 

Hội nghị thành lập Đảng (2-1930) thông 

qua. 

3. So sánh Cương lĩnh tháng 2-1930 và 

Cương lĩnh tháng 10 - 1930 của Đảng 

  

LO1.1; LO1.2; 

LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 

LO3.3 

  5 tiết 

(2 LT + 2TH + 1 review) 

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra 

đời và lãnh đạo đấu tranh giành 

chính quyền (1930-1945) (Tiếp theo 2) 

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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II. Lãnh đạo đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945) 

1. Phong trào cách mạng 1930-1935 và 

khôi phục phong trào 1932-1935 

2. Phong trào dân chủ 1936-1939 

3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-

1945 

4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm 

của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 

đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945. 

2. Thực hành: 

- Triển lãm ảnh chủ đề “Cách mạng 

Tháng Tám – Trang sử vàng của dân 

tộc” 

LO1.1; LO1.2; 

LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 

LO3.3 

6 tiết 

(2 LT + 3TH + 1 review) 

Bài 3: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng 

chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1945-1975) 

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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I. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính 

quyền cách mạng và kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) 

1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền 

cách mạng 1945-1946 

2. Đường lối kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp xâm lược và quá 

trình tổ chức thực hiện từ 1946 đến 

1950 

3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược và can thiệp 

Mỹ đến thắng lợi từ 1951 đến 1954 

4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của 

Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống 

thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Đường lối và sự chỉ đạo của Đảng 

trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ 1945-

1954 

2. Ý nghĩa lịch sử và những kinh 

nghiệm lãnh đạo của Đảng trong cuộc 

kháng chiến chống Pháp và can thiệp 

Mỹ 1945-1954 

LO1.1; LO1.2; 

LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 

LO3.3 

6 tiết 

(2 LT + 3TH + 1 review) 
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Bài 3: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng 

chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1945-1975) 

(Tiếp theo) 

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

  

II. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở miền Bắc và kháng chiến chống Đế 

quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1954-1975) 

1. Lãnh đạo cách mạng hai miền giai 

đoạn 1954-1965 

2. Lãnh đạo cách mạng cả nước giai 

đoạn 1965-1975 

3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lãnh đạo của 

Đảng trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước 1954-1975 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Sự phát triển đường lối và khái quát 

quá trình chỉ đạo thực hiện của Đảng 

trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

1954-1975. 

2. Đặc điểm, ý nghĩa thắng lợi và những 

kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-

1975. 

LO1.1; LO1.2; 

LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 

LO3.3 

6 tiết 

(2 LT + 3TH + 1 review) 
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3. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và 

những thành quả xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc 1954-1975. 

Tham quan học tập thực tế một số di 

tích lịch sử ở T.T.Huế 

  3 tiết 

Bài 4: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975-2018) 

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

I. Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 

1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc 1975-1981 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Khái quát quá trình xây dựng chủ 

nghĩa xã hội trong cả nước và quá trình 

tìm con đường đổi mới đất nước. 

LO1.1; LO1.2; 

LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 

LO3.3 

  6 tiết 

(2 LT + 3TH + 1 review) 

Bài 4: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975-2018) (tiếp 

theo 1) 

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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I. Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V 

của Đảng và các bước đột phá tiếp tục 

đổi mới kinh tế 1982-1986 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Game show: Triển lãm chủ đề “Ký ức 

một thời bao cấp” 

LO1.1; LO1.2; 

LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 

LO3.3 

  5 tiết 

(2 LT + 2TH + 1 review)

Bài 4: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975-2018) (Tiếp 

theo 2) 

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế (1986-2018) 

1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra 

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 1986-

1996 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Nội dung Đường lối toàn diện của 

Đại hội VI (12-1986) và quá trình thực 

hiện. 

LO1.1; LO1.2; 

LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 

LO3.3 

6 tiết 

(2 LT + 2TH + 1 review)
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Bài 4: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975-2018) (Tiếp 

theo 3) 

Dự kiến các LO 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế (1986-2018) 

2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế 1996-2018 

3. Thành tựu, kinh nghiệm của công 

cuộc đổi mới 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(năm 1991 và năm 2011). 

2. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự 

nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện 

đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

3. Thành tựu, ý nghĩa lịch sử và kinh 

nghiệm lãnh đạo của Đảng trong sự 

nghiệp đổi mới. 

LO1.1; LO1.2; 

LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 

LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 

LO3.3 

5 tiết 

(2 LT + 2TH + 1 review)
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Thi kết thúc học phần   Thời lượng 

Hình thức thi: Tự luận   3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt: …………………………………………………………………… 

16. Cấp phê duyệt:……………………………………………………………………... 

 Trưởng khoa  Tổ trưởng BM       Nhóm biên soạn 

 

    

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

37. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: PHỎNG VẤN, TÌM VIỆC VÀ LÀM VIỆC – 

ORT2011   

1. Tên học phần:Phỏng vấn, tìm việc và làm việc  Mã học phần: ORT2011 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính:  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:                                         

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị những kỹ năng để có một buổi phỏng vấn xin việc hiệu quả, học phần 

cung cấp cho người học các câu hỏi phỏng vấn xin việc, các yêu cầu chuẩn bị kỹ càng mọi 

thứ để đạt kết quả cao, mô phỏng những buổi phỏng vấn thực và cung cấp cho người 

học những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn được các nhà tuyển dụng sử dụng nhiều 
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trong các buổi phỏng vấn tuyển nhân viên kế toán, ngân hàng, bán hàng, kinh doanh,...  và 

gợi ý kỹ năng và cách trả lời phỏng vấn xin việc đạt hiệu quả cao. Ngoài ra học phần sẽ 

giúp sinh viên khái quát được tiến trình tìm kiếm được một công việc mong đợi, phù hợp 

với năng lực và tính cách của bản thân thông qua việc phân tích được điểm mạnh và hạn 

chế của bản thân từ các bài trắc nghiệm IQ, EQ, MBTI.v.v…. Sau khi hình dung được quá 

trình tìm kiếm việc làm, biết được những điểm mạnh, hạn chế và cân nhắc giữa “đam mê” 

và “thực tế” của bản thân, sinh viên sẽ xây dựng được bảng kế hoạch nghề nghiệp cho 

riêng mình, làm chủ thời gian, nắm bắt các cơ hội việc làm. Đồng thời, sinh viên sẽ được 

cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc hoàn hảo, tạo được sự thu hút 

với nhà tuyển dụng. 

 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

LO1 Môn học giúp cho sinh viên hiểu về thị trường lao động, biết cách tìm kiếm 

công việc phù hợp, viết hồ sơ xin việc và thuyết phục nhà tuyển dụng và có 

kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp. 

LO2 Có thể nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; chuẩn bị các kiến thức 

và trau dổi kỹ năng cần thiết cho việc phỏng vấn và thuyết phục nhà tuyển 

dụng. 

LO3 Xác định được được công việc và môi trường làm việc phù hợp với bản thân.

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú
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LO1 Có khả năng điều tra về nhu cầu tuyển dụng và môi trường 

doanh nghiệp muốn ứng tuyển, xác định được được công việc 

và môi trường làm việc phù hợp với bản thân. 

 

LO2 Dự đoán được những yêu cầu cơ bản của nhà tuyển dụng đối 

với ứng viên. Viết và làm hồ sơ tìm việc. 

 

LO3 Có khả năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, khả năng làm 

việc độc lập, tính năng động sáng tạo, khả năng lãnh đạo để 

làm việc trong mọi môi trường công tác. 

 

LO4 Thực hiện được việc đàm phán, thoả thuận về công việc và 

điều kiện lao động. Xây dựng các ưu thế của bản thân, thể hiện 

được khả năng, sở thích, nguyện vọng của bản thân trong cuộc 

phỏng vấn.  

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy 

định của nhà Trường). 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

Giáo trình chính: 

[1]. Bài giảng “Phỏng vấn, xin việc và việc làm” TS Trần Văn Long,Khoa CN-KD PXU 

Tài liệu tham khảo: 
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[1]. Cẩm nang kinh doanh Harvard, Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả (Creating Teams 

with an Edge), NXB Tổng hợp TP HCM, 2006. 

[2]. Kỹ năng giao tiếp nơi công sở, 2014, được dịch từ sách Communicating at work, 

Ronald 

[3]. Kỹ năng nghề nghiệp và làm việc nhóm - Cao đẳng FPT dịch 

11. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 

- Điểm quá trình: 50% (thái độ: 10%, lí thuyết: 20%, thực hành :20%) 

 - Điểm thi: 50% (trắc nghiệm). Hình thức thi: Vấn đáp 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết)  

 

Nội dung 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện 

sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

NỘI DUNG 1: KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH MỤC 

TIÊU NGHỀ NGHIỆP 

VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BẢN THÂN 

Kỹ năng xác định mục tiêu nghề nghiệp;  

Kỹ năng đánh giá năng lực bản thân; 

Kỹ năng giao tiếp; 

Kỹ năng tổ chức; 

Xây dựng nhóm làm việc; 

Tiêu chí chung về con người có năng lực. 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

12 tiết (5 LT + 5 

TH + 2 Review)

NỘI DUNG 2: KỸ NĂNG XÂY DỰNG HỒ LO1, LO2, LO3, 12 tiết (5 LT + 5 
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SƠ ỨNG TUYỂN 

Kỹ năng xây dựng hồ sơ ứng tuyển; 

Cấu thành bộ hồ sơ ứng tuyển; 

Các kiểu trình bày CV; 

Yêu cầu khi trình bày CV; 

Nguyên tắc 4S để tạo một CV; 

Thư ứng tuyển. 

LO4 TH + 2 Review)

NỘI DUNG 3: KỸ NĂNG TÌM KIẾM 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Khái niệm đại cương về tìm kiếm thông tin; 

Nguồn thông tin tuyển dụng; 

Nội dung thông tin cần quan tâm; 

Cách thức tìm kiếm thông tin. 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

11 tiết (4 LT + 5 

TH + 2 Review)

NỘI DUNG 4: THI TUYỂN 

Mục đích của việc thi tuyển; 

Các dạng bài thi tuyển; 

Phương tiện hỗ trợ thi tuyển; 

Các bước đi đến bài thi thành công; 

Khai thác tối đa lợi ích từ các bài thi. 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

11 tiết (4 LT + 5 

TH + 2 Review)

NỘI DUNG 5: PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG

Các cấp độ phỏng vấn trong tuyển dụng; 

Các hình thức phỏng vấn; 

Kỹ năng trả lời phỏng vấn; 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

11 tiết (4 LT + 5 

TH + 2 Review)
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Một số kĩ năng thủ thuật trả lời phỏng vấn. 

Thi kết thúc học phần  3 Tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước toàn 

trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 
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Ngành/Khoa 
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38. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP (OJT) – 

OJT3051 

Số tín chỉ: 15 

I. VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT MÔN HỌC 

1. Vị trí 

- Là môn học chuyên sâu của ngành Ngôn ngữ Anh. 

- Môn học được phân bổ vào học kỳ 8, sau khi sinh viên học xong các môn học 

chuyên sâu của chuyên ngành đào tạo. 

2. Tính chất 

- Là môn học bắt buộc của ngành Ngôn ngữ Anh. Thực hiện phương châm giáo dục, 

kết hợp lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng kiến thức đã học ở trường vào 

thực tế, từ đó giúp sinh viên có dịp củng cố, đào sâu và mở rộng tích lũy kinh nghiệm nghề 

nghiệp thực tế, rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nội qui, kỷ luật, ý thức trách nhiệm 

công việc, lòng yêu nghề, tính tự giác, kỷ luật đạo đức nghề nghiệp. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

1. Kiến thức 

- Nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập. 

- Hội nhập vào môi trường thực tế của doanh nghiệp, hoàn thiện kiến thức đã học,  và 

thông qua đó hiểu sâu cơ cấu tổ chức và nắm rõ được sự vận hành của doanh nghiệp nhằm 

đáp ứng khả năng hội nhập thực tế doanh nghiệp khi đi làm việc. 

- Áp dụng kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch đã học vào môi trường thực tế 

của doanh nghiệp như thực hiện kỹ năng biên dịch hoặc phiên dịch các loại tài liệu, dạng 

văn bản liên quan đến thương mại, hành chính: thư tín thương mại, hợp đồng thương mại, 

hồ sơ pháp lý, văn bản luật thương mại, tài liệu quảng cáo, báo chí thương mại;  
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- Nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các công viêc, nhiệm vụ 

được giao tại doanh nghiệp. 

2. Kỹ năng 

- Phục vụ yêu cầu công tác tại nơi thực tập như một nhân viên thực thụ. 

- Vận dụng các kỹ năng đã học để tiến hành công tác một cách hợp lý, bảo đảm chất 

lượng và hiệu quả. 

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và làm việc cá nhân. 

- Phát triển kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình. 

- Xây dựng kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp thực tế . 

- Trau dồi nhiều kỹ năng làm việc thực tế, nâng cao tay nghề. 

- Phối hợp công việc với các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp. 

3. Thái độ 

- Tuân thủ kỷ luật lao động tại doanh nghiệp về thời gian làm việc, tác phong làm 

việc, bảo mật thông tin, thực hiện đạo đức nghề nghiệp. 

- Phát triển khả năng hòa nhập với môi trường tập thể, quan hệ cởi mở, hài hòa với 

mọi người ở cơ quan. Có tinh thần cầu tiến học tập trong công việc. 

- Phát triển tinh thần trách nhiệm cao, phát triển kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự 

nghiên cứu công nghệ. 

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP 

1. Tài liệu học tập 

[1]. Quy chế hướng dẫn thực tập doanh nghiệp của Trường đại học Phú Xuân  

2. Tài liệu tham khảo trên Internet 

[1]. http://www.kynang.edu.vn 

[2]. http://cvonline.ou.edu.vn/ky-nang-lam-viec.html 
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[3]. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/10-ky-nang-trong-cong-viec-quan-trong-nhat-nam-

2020-202412.html 

 

39. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:LÀM VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

– PRJ3051 

Số tín chỉ: 10 

I. VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT MÔN HỌC 

1. Vị trí 

- Là môn học chuyên sâu của ngành Ngôn ngữ Anh 

- Môn học được bố trí vào học kỳ 9 của chương trình đào tạo, sau khi sinh viên đã 

học các môn học chuyên sâu của chuyên ngành đào tạo.  

2. Tính chất 

- Là môn học bắt buộc của ngành Ngôn ngữ Anh, giúp sinh viên vận dụng kiến thức 

và kỹ năng đã học để nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể (thuộc chuyên 

ngành được đào tạo) tại các doanh nghiệp. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

1. Kiến thức 

- Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có 

điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết với thực tiễn. Trọng tâm là kiến thức các chuyên 

ngành Biên phiên dịch tiếng Anh. 

- Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, 

học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được 

ngay. 
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- Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan 

đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả 

của đề tài khoa học bằng khóa luận tốt nghiệp.  

2. Kỹ năng 

- Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan. 

- Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên 

hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong khóa luận tốt 

nghiệp. 

- Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng giao tiếp chuyên môn, kỹ 

năng thuyết trình và ứng xử các tình huống trong thực tế về chuyên môn. 

- Phát triển kỹ năng tự nghiên cứu khoa học 

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 

- Phát triển kỹ năng thuyết trình 

3. Thái độ 

- Hành động có bản lĩnh, tự tin; có khả năng thích nghi đối với sự thay đổi, sẵn sàng 

làm việc độc lập, làm việc với người khác, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. 

- Thực hiện ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định đặc thù của nghề nghiệp. 

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP 

1. Tài liệu học tập 

[1]. Các quy định, tiêu chuẩn đánh giá của khoa trường. 

2. Tài liệu tham khảo 

[1]. Hệ thống tài liệu chuyên ngành liên quan. 

[2]. Các khóa luận tốt nghiệp 
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40. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 

PHÚ XUÂN -ORT2021 

1. Tên học phần: CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP PHÚ XUÂN.  

     Mã học phần: ORT1021 

2. Tên Tiếng Anh:                      Số tín chỉ: 03  

3. Phân bố thời gian: học kỳ 1   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Minh Thảo 

    ThS. Cao Thị Thủy Tiên 

     CN. Võ Thị Thúy Hằng 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  

2.1/. ThS. Trần Thị Minh Thảo 

2.2/. ThS. Cao Thị Thủy Tiên 

2.3/. CN. Võ Thị Thúy Hằng 

2.4/. ThS. Châu Thị Dung  

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết:Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 

-       Phương pháp học tập tại Phú Xuân 

-       Email PXU và hệ thống đánh giá 
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-       Hệ thống quản lý dự án sinh viên Phú Xuân 

-       Hệ thống quản lý đào tạo 

-       Công cụ Internet và hệ thống bảo mật thông tin. 

-       Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) và cách sử dụng để làm báo cáo, tài liệu, 

xử lý dữ liệu và trình chiếu. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Kiến thức về các phương pháp học tập tại Đại học Phú Xuân 1.1.5 

LO2 Sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phục vụ cho học 

tập tại Phú Xuân 

1.1.6, 1.3.2 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

 

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

Ghi chú 
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

LO1 

LO1.1 
Vận dụng được các phương pháp học tập  qua dự án 

vào từng môn học và cho cả ngành học 
  

LO1.2 

Hiểu được cách học tập chủ động để gia tăng sự  

linh hoạt trong học tập và tương tác với giảng viên, 

với bạn học, tự kiểm tra đánh giá khả năng nhận 

thức của mình 

  

LO2 LO2.1 Sử dụng được email PXU trong giao tiếp và học tập   
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LO2.2 Sử dụng được hệ thống đánh giá   

LO2.3 

Sử dụng được hệ thống quản lý dự án sinh viên Phú 

Xuân để khởi động, thực hiện và kết thúc dự án môn 

học. 

  

LO2.4 
Sử dụng hệ thống quản lý đào tạo để tra cứu thông 

tin liên quan đến học tập   

LO2.5 

Sử dụng thành thạo các công cụ Internet để tra cứu 

thông tin, lưu trữ tài liệu phục vụ học tập và công 

việc.   

LO2.6 
Sử dụng các trang web phục vụ việc học tập và tra 

cứu cho từng ngành học   

LO2.7 
Sử dụng các trang mạng xã hội cho sinh viên (Đoàn, 

Hội)   

LO2.8 
Thực hiện đúng các quy định về chế độ bảo mật an 

toàn thông tin (ISMS)   

LO2.9 
Sử dụng thành thạo MS Word để tạo các báo cáo, 

văn bản 
  

LO2.10 
Sử dụng thành thạo MS Excel để tạo bảng tính và xử 

lý số liệu   

LO2.11 
Sử dụng thành thạo MS PowerPoint để tạo bài 

thuyết trình   

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 
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- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  Slide bài giảng, giáo trình tin học văn phòng 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1] Tin học văn phòng, Đậu Mạnh Toàn, ĐHQG Hà Nội, 2008 

                  [2] Giáo trình thực hành Tin học cơ sở, Phạm Hồng Thái, ĐHQG Hà Nội, 

2009               [3]. http://dongtrieu.edu.vn/thu-vien-tai-nguyen/sach-dien-tu/-

/resources/e36737/giao-trinh-tin-van-phong-word-excel-powerpoint.html 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 15 

buổi học) 

BÀI 1: Phương pháp học tập tại Phú Xuân, Email 

PXU và hệ thống đánh giá (feedback) 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

Thời 

lượng 
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hiện sau khi kết 

thúc ND 

 - Khái niệm học tập chủ động LO 1.1, LO 1.2 

6 tiết  

(2LT+3TH 

+ 1 

Review) 

 - Phân biệt học tập chủ động và học tập truyền thống   

 - Khái niệm học tập theo dự án    

 - Phân biệt học tập qua dự án và làm dự án   

 - Các yêu cầu trong học tập theo dự án   

 - Quy trình thực hiện học tập theo dự án   

 - Tìm hiểu về email.   

 - Lợi ích của email mang lại.   

Thực hành:    

Yêu cầu:   

 - Hãy so sánh sự khác nhau giữa phương pháp học 

tập chủ động và phương pháp học tập truyền thống 

(thụ động) để nêu ra được điểm tối ưu của phương 

pháp học tập chủ động.  

  

 - Phân biệt Dự án (doing projects) và Học tập qua 

dự án (Project based learning).  
  

 - Nắm được các nội dung khái quát về việc tạo lập 

và sử dụng một email để phục vụ cho mục đích học 

tập và công việc. 

  

BÀI 2: Hệ thống QLDA sinh viên PXU 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời 

lượng 
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- Đăng nhập và sử dụng hệ thống email sinh viên 

PXU 
LO 2.1, LO 2.2 

6 tiết  

(2LT+3TH 

+ 1 

Review) 

- Đăng nhập và sử dụng Workplace   

- Đăng nhập và sử dụng hệ thống quản lý dự án sinh 

viên PXU 
  

Thực hành:    

Yêu cầu:   

- So sánh Gmail và Outlook – hài dịch vụ Email tốt 

nhất hiện nay?  
  

- Phân tích lý do nên dùng Workplace?   

- Sinh viên sử dụng hệ thống quản lý dự án Redmine 

để làm gì? 
  

BÀI 3: Hệ thống Quản lý đào tạo   
Thời 

lượng 

- Kích hoạt tài khoản, điền thông tin cá nhân LO 2.3, LO 2.4 

6 tiết  

(2LT+3TH 

+ 1 

Review) 

- Đăng ký học phần, tra cứu lớp học   

- Xem kế hoạch dạy và học, TKB, thông báo   

- Tra cứu kết quả học tập, kết quả thi   

Thực hành:    

Yêu cầu:   

- Hãy thu thập các thông tin sau đây: đăng ký học 

phần, thời khóa biểu, kế hoạch dạy và học, quy chế 

đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ? 

  

- Hãy mô tả lại tất cả các nội dung mà bạn thu nhận   
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được về bài học này? 

- Hãy lập danh sách các giảng viên đảm nhận giảng 

dạy các học phần mà bạn học và lập thời khóa biểu 

trong một tháng của bạn? 

  

    

Bài 4.  Internet và hệ thống bảo mật thông tin 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời 

lượng 

- Tìm hiểu Google Search  

 

LO 2.5, LO 2.6, 

LO 2.7, LO 2.8 

6 tiết  

(2LT+3TH 

+ 1 

Review) 

- Tìm hiểu về Google Drive   

- Khái niệm về hệ thống bảo mật thông tin   

Thực hành:    

Yêu cầu:   

- Trình bày kết quả tìm kiếm thông tin trường Đại 

học Phú Xuân?  

  

- Lưu 1 file dữ liệu và chia sẻ cho mọi người trên 

Google Drive? 

  

- Một số vấn đề rắc rối có thể xảy ra khi tham gia vào 

Internet là gì? 

  

Bài 5. Văn bản và định dạng văn với MS. Word 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

Thời 

lượng 
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thúc ND 

-Khái niệm văn bản, phần mềm soạn thảo văn bản LO 2.9 

 6 tiết  

(2LT+3TH 

+ 1 

Review) 

-Giới thiệu Phần mềm xử lý văn bản MS Word   

-Biên tập nội dung văn bản   

-Xử lý lỗi hiển thị tiếng Việt (tự học)   

-Định dạng văn bản   

Thực hành   

Yêu cầu:    

-Biết soạn thảo văn bản Tiếng Việt, biết đóng, mở  

ứng dụng; tạo mới, mở, đóng tập tin văn bản, thiết 

lập các tùy chọn, 

  

-Biết áp dụng để thực hiện các thao tác soạn thảo và 

định dạng văn bản: định dạng font, đoạn, đánh danh 

sách tự động, tab,… 

  

Bài 6. Chèn các đối tượng và hoàn tất văn bản 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời 

lượng 

-Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản LO 2.9 

 6 tiết  

(2LT+3TH 

+ 

1Review) 

-Hoàn tất văn bản   

-In văn bản   

-Phân phối văn bản   

-Giới thiệu một số mẫu văn bản   

Thực hành   
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Yêu cầu:    

-Biết chèn các đối tượng như hình ảnh, bảng biểu, 

hộp văn bản,…   

-Biết chèn Header/Footer   

-Biết căn lề, định dạng trang in   

-Biết sử dụng một số văn bản mẫu   

Bài 7. Bảng tính - Microsoft Excel 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời 

lượng 

-Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook) LO 2.10 

 6 tiết  

(2LT+3TH 

+ 1 

Review) 

-Giới thiệu phần mềm bảng tính MS Excel   

-Soạn thảo nội dung bảng tính   

-Làm việc với trang tính (Worksheet)   

-Thao tác định dạng   

-Công thức   

-Sắp xếp và Lọc dữ liệu   

Thực hành   

Yêu cầu:    

-Cho bài thực hành đơn giản để sinh viên biết sử 

dụng các thao tác soạn thảo dữ liệu: nhập, sửa, xóa 

định dạng Biết chèn các đối tượng như hình ảnh, 

bảng biểu, hộp văn bản,… 

  

- Biết nhập công thức đơn giản   
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-Biết sắp xếp và lọc dữ liệu   

Bài 8. Một số hàm cơ bản trong MS Excel 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời 

lượng 

-  Khái niệm hàm LO 2.10 

6 tiết  

(2LT+3TH 

+ 1 

Review) 

-  Các loại hàm   

-Biểu đồ (tự học)   

-Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính (tự học)   

Thực hành   

Yêu cầu.   

-Áp dụng các hàm đã học để giải quyết các bài toán    

Bài 9.  Microsoft Powerpoint 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời 

lượng 

-Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình   LO 2.11 

 6 tiết  

(2LT+3TH 

+ 1 

Review) 

-Giới thiệu tổng quan về MS PowerPoint   

-Thao tác trên slide   

- Nhập và định dạng nội dung bài thuyết trình   

-Chèn đối tượng vào trong slide (tự học)   

Thực hành   

Yêu cầu:   
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Tạo một bài thuyết  đơn giản có sử dụng mẫu trình 

chiếu, chèn các đối tượng vào trong Slide 

  

Bài 10. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết 

trình 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời 

lượng 

Tạo các hiệu ứng hoạt hình (animation) cho đối 

tượng 
LO 2.11 

3 tiết 

 ( 2LT+1 

Ôn tập) 

Tạo các hiệu ứng chuyển slide (transition)   

Cách thực hiện một trình diễn   

In bài thuyết trình   

Thực hành   

Yêu cầu:   

Tạo một bài thuyết hoàn thiện có sử dụng dụng hiệu 

ứng chuyển tiếp giữa các Slide (Transitions) và hiệu 

ứng hoạt hình (animation) cho các đối tượng vào 

trong Slide 

  

   

Ôn tập các nội dung đã học   

    

Thi kết thúc học phần   
Thời 

lượng  

Hình thức thi: Trắc nghiệm   3 tiết 
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14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước toàn 

trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

Ngành/Khoa 
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PHẦN 3:  CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 

I. KHÁI QUÁT 

Từ năm học 2018-2019, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (CSVC) của 

Trường Đại học Phú Xuân được đầu tư theo yêu cầu của triết lý đào tạo: phát triển đồng bộ 

về thái độ - kỹ năng - tri thức nhằm đảm bảo cho sinh viên có thể gia nhập lực lượng lao 

động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và phát huy năng lực cũng như nhu 

cầu phát triển cá nhân của mỗi sinh viên. Các thành phần cơ bản của hệ thống CSVC bao 

gồm: 

o Các phòng học lý thuyết 

o Văn phòng học tập (Learning Office) 

o Hệ thống công nghệ 

o Thư viện và các phòng LAB chuyên dụng 

o Các hệ thống hỗ trợ và cảnh quan - môi trường 

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng và đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, hệ thống CSVC phục 

vụ đào tạo của Đại học Phú Xuân được thiết kế theo từng khối, mỗi khối (khối) có khả 

năng đảm bảo cho 250-300 sinh viên có môi trường học tập hiện đại, phù hợp với phương 

pháp đào tạo của PXU, với các yêu cầu cơ bản: 

o Thời gian thực hành tại trường từ 50% trở lên 

o Có sự tham gia hướng dẫn có các chuyên gia từ doanh nghiệp 

o Rèn luyện khả năng làm việc trong môi trường "đi học như đi làm" 

o Phát triển các kỹ năng mềm 

II. CÁC PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT 

Mỗi khối (có thiết kế cho 10 lớp, 250-300 sinh viên, học một buổi) sẽ có 6 phòng học lý 

thuyết, tổng diện tích từ 300-320 m2. Các phòng học lý thuyết sẽ đảm bảo cho thời lượng 
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lý thuyết (không quá 50% tổng thời lượng học tại trường). Mỗi phòng đều được trang bị 

theo tiêu chuẩn văn phòng: 

o Bàn ghế đạt chuẩn 

o Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn 

o Điều hòa nhiệt độ & hệ thống quạt gió 

o Bảng kính cường lực, bút dạ viết trên kính 

o Máy chiếu + màn chiếu cố định 

o Mạng kết nối Internet không dây tiêu chuẩn văn phòng 

o Nước uống 

III. LEARNING OFFICE 

Là hạt nhân của phương pháp đào tạo PXU, sinh viên sẽ thực hiện các bài thực hành và các 

dự án sinh viên trong Learning Office, được thiết kế mô phỏng các văn phòng làm việc của 

các doanh nghiệp hiện đại. Mỗi khối sẽ có khu Learning Office tiêu chuẩn, có tổng diện 

tích 250 m2: 

o 150-175 chỗ làm việc tiêu chuẩn (đảm bảo cho 150 sinh viên/buổi) 

o Có hệ thống ánh sáng theo chuẩn văn phòng 

o Có hệ thống điều hòa và quạt thông gió 

o Có khu vực trao đổi nhóm (discussion space) 

o Có máy chiếu, màn chiếu di động 

o Nước uống, kệ sách, cây xanh và hệ thống điện tiêu chuẩn 

o Hệ thống mạng & kết nối Internet không dây tiêu chuẩn 

o Hệ thống cửa dùng nhận dạng vân tay và thẻ từ 
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Learning Office được thiết kế và triển khai ở Cơ sở 2 (176 Trần Phú), có khả năng đáp ứng 

nhu cầu học tập và nghiên cứu của 1200 sinh viên, trong tương lai gần khi nhu cầu phát 

triển cao hơn, toàn bộ Cơ sở 3 cũng sẽ được cải tạo theo thiết kế tương đương. 

IV. HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ 

Hệ thống công nghệ cũng là một cấu thành không thể thiếu trong kết cấu hạ tầng theo 

phương pháp đào tạo mới của PXU. Ngoài hệ thống mạng không dây được thiết kế đảm 

bảo cho hệ thống công nghệ dựa trên nền điện toán đám mây bao phủ tất cả các cơ sở đào 

tạo của trường, hạ tầng công nghệ còn bao gồm: 

o Hệ thống e-mail tiêu chuẩn có khả năng cung cấp tài khoản e-mail cho tất cả các 

cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường. Mỗi sinh viên đều có tài khoản e-

mail của mình và đây là công cụ giao tiếp chính thức của mỗi sinh viên. 

o Hệ thống work-place được sử dụng cho các trao đổi, chia sẽ thông tin, thông báo và 

phục vụ cho tất cả các hoạt động trong phạm vi trường, khoa, nhóm làm việc hay các dự án 

sinh viên. 

o Hệ thống quản lý dự án đào tạo. Đây là công cụ đảm bảo sinh viên PXU được làm 

quen với yêu cầu của môi trường làm việc thực tế. Các hoạt động học và dạy tại PXU được 

khởi tạo như những learning projects (dự án học tập), ngoài các kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn, từ học kỳ đầu tiên sinh viên đã được làm quen và thực hành với các khái 

niệm như quản lý thời gian, chia nhỏ công việc (WBS - work breakdown structure), kiểm 

soát tiến độ, báo cáo ngày, khai timesheet,…. 

o Phần mềm thi online. Là công cụ đảm bảo cho việc đánh giá kiến thức của sinh viên 

qua mỗi môn học được toàn diện, đồng thời cũng để đảm bảo tính khách quan, công bằng 

trong đánh giá kết quả học tập. 

o Các phần mềm quản lý đào tạo, cung cấp thông tin về tiến trình và tiến độ học tập 

của mỗi sinh viên. 




