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Đại Học Quốc Gia TP.HCM Vietnam National University - HCMC
Trường Đại Học Bách Khoa Ho Chi Minh City University of Technology
Trung Tâm Ngoại Ngữ (Khoa) Trung Tâm Ngoại Ngữ (Khoa)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Anh văn 2 

  Course title: English 2 

- Mã học phần (Course ID): LA1005 
- Số tín chỉ (Credits): 2 (ETCS: 4 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20201 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

0

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

45

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

22.5

Tự học (Self-study) 45

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 46.66 2

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

20%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

10%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

20% Trắc nghiệm
 (Multiple choice (MCQ))

50 phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

50% Trắc nghiệm
 (Multiple choice (MCQ))

50 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%
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1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) 

HT: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major)
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Trung Tâm Ngoại Ngữ (BM) - Trung Tâm Ngoại Ngữ (Khoa) 
(Trung Tâm Ngoại Ngữ (Khoa))

Văn phòng (Office) Lầu 1, Nhà C6, trường ĐH Bách Khoa số 268 Lý Thường Kiệt, Phường
14, Quận10, HCM

Điện thoại (Phone number) (028) 3866 6869

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Nguyễn Công Trí
 

E-mail nguyencongtri@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Với mục tiêu phát triển cả kiến thức lẫn kĩ năng Tiếng Anh, khoá học 45 tiết gồm 5 bài học lớn: Do Your Best, Tell Me What You Eat,
Buyer’s Choice, All in a Day’s Work, Remote Control. Mỗi bài học được chia ra làm nhiều phần nhỏ tập trung vào nhiều khía cạnh ngôn
ngữ khác nhau. Ngoài thời gian học tập trên lớp, sinh viên còn được ôn tập, rèn giũa, và cải thiện Tiếng Anh qua phần mềm dạy và học
online (Perspectives Online).

The 45-period course covers five units whose topics are intimately connected to daily contexts: Do Your Best, Tell Me What You Eat,
Buyer’s Choice, All in a Day’s Work, Remote Control. Each unit in the coursebook consists of smaller sections that focus on various
language aspects. In addition, students are given the opportunity to ameliorate their English knowledge and skills to a greater extent with
the online English teaching and learning program (Perspectives Online).

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Giáo trình chính:

Barber, D., Lansford, L. & Jeffries, A. (2018). Perspectives 1B (American English) Student’s book. National Geographic Learning.

Online Resources: Perspectives Online
 

Giáo trình chính:

Barber, D., Lansford, L. & Jeffries, A. (2018). Perspectives 1B (American English) Student’s book. National Geographic Learning.

 Online Resources: Perspectives Online

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 
4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Sinh viên nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cũng như từ vựng cần thiết về một số chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, phát triển khả năng
sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp một cách tự tin và hiệu quả.
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The course is developed with the prime aims in accordance with the language teaching and learning overall goals articulated in the
Common European Framework. Particularly, it is to help students grasp certain grammatical structures as well as lexical items which are
popularly utilized in real-life situations. Considerable attention is also given to students’ use of English to communicate in a confident
and effective way.          

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Từ vựng: Biết được một lượng từ vựng đủ để có thể diễn đạt ý mình về các chủ đề thường nhật như: Mục tiêu trong cuộc sống,
Sở thích ăn uống, Lựa chọn trong mua sắm, Công việc, và Công nghệ. 
            (Vocabulary: Know a sufficient amount of vocabulary to be able to express yourself on everyday topics such as: Life goals,
Food preferences, Shopping choices, Work, and Technology.)

L.O.1.1 - Từ vựng - Có thể sử dụng các từ vựng liên quan tới các mục tiêu trong cuộc sống, đặc biệt là những từ vựng được sử
dụng để diễn đạt sự thành công, thất bại, quá trình học hỏi và phát triển bản thân. Tiền tố phủ định. 
            (Vocabulary – Can use vocabulary associated with goals and expectations. Negative prefixes. )
L.O.1.2 - Từ vựng – Có thể dùng các từ ngữ để diễn đạt được được sở thích ăn uống của bản thân, đồng thời cũng mô tả được
các món ăn yêu thích. Hậu tố chuyển Động từ  Danh từ. 
            (Vocabulary – Can use vocabulary about food, drinks, and flavors. Suffixes: Verb  Noun.)
L.O.1.3 - Từ vựng – Có thể sử dụng từ vựng liên quan tới các loại sản phẩm. Danh từ ghép. 
            (Vocabulary - Can use the vocabulary and phrases associated with a product’s life. Compound nouns.)
L.O.1.4 - Từ vựng - Có thể sử dụng các từ ngữ liên quan đến nghề nghiệp. Giới từ phụ thuộc. 
            (Vocabulary – Can use the vocabulary about jobs. Dependent prepositions.)
L.O.1.5 - Từ vựng – Có thể sử dụng các từ ngữ liên quan tới công nghệ. Từ loại. 
            (Vocabulary – Can use the vocabulary connected with technology. Word forms. )

L.O.2 - Ngữ pháp: Biết được những cấu trúc ngữ pháp phổ biến và cần thiết, áp dụng được chúng trong các tình huống giao tiếp quen
thuộc một cách hợp lý, chính xác. 
            (Grammar: Know the common and necessary grammatical structures, apply them in familiar communication situations in a
reasonable and accurate way.)

L.O.2.1 - Ngữ pháp – Có thể dùng thì Động từ khiếm khuyết (have to, must, can, should) và Câu điều kiện loại 0. 
            (Grammar – Can use modals: obligation, prohibition, permission, advice. Zero conditional.)
L.O.2.2 - Ngữ pháp – Có thể dùng cấu trúc “will, be going to, might, may” để diễn đạt sự dự đoán và kế hoạch trong tương lai,
Câu điều kiện loại 1. 
            (Grammar – Can use structures expressing predictions and arrangements. First conditional.)
L.O.2.3 - Ngữ pháp – Có thể xác định được Mệnh đề quan hệ và Câu điều kiện loại 2. 
            (Grammar – Can use second conditional; can define relative clauses. )
L.O.2.4 - Ngữ pháp – Có thể sử dụng thì Quá khứ hoàn thành và Câu tường thuật. 
            (Grammar – Can use past perfect, and reported speech. )
L.O.2.5 - Ngữ pháp – Có thể dùng câu Bị động. 
            (Grammar – Can use passive voice. )

L.O.3 - Nghe: Nghe hiểu được các thông tin rõ ràng, các ý chính cũng như chi tiết của những bài nói tương đối đơn giản về các chủ đề
quen thuộc liên quan tới mục tiêu trong cuộc sống, Sở thích ăn uống, Lựa chọn trong mua sắm, Công việc, và Công nghệ. Bên cạnh đó,
có thể hiểu được những bài diễn thuyết, bài nói chuyện của các chuyên gia (nhà thiết kế, nhạc sỹ, nhà ẩm thực...) qua các bài TED
Talks. 
            (Listening: Can understand clear information, main ideas and details in relatively simple speeches on familiar topics related to
life goals, food preferences, shopping choices Shopping, Work, and Technology. Besides, it is possible to understand the speeches and
talks of experts (designers, musicians, foodies...) through TED Talks.)

L.O.3.1 - Nghe – Có thể nghe được ý chính và các chi tiết riêng về chủ đề Sự hoàn hào và không hoàn hảo, thành công và thất
bại. 
            (Listening – Can get the gist and specific information about perfection and imperfection, succestudents and failure.)
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L.O.3.2 - Nghe – Có thể nghe được chi tiết và sử dụng ngôn ngữ về các cảm nhận của giác quan, hương vị, mùi vị. Nghe được
các bài nói chuyện, diễn thuyết ngắn. 
            (Listening – Can listen to a conversation about food issues. Can distinguish minimal pairs.)
L.O.3.3 - Nghe – Có thể nghe các chi tiết và ghi chú thông tin về chủ đề Sản phẩm: thiết kế, sản xuất, chất liệu, nguồn gốc,
quảng cáo, và tái chế. Nghe được ý chính trong đoạn podcast về thời trang. 
            (Listening – Can listen for gist, detail and take notes on a fashion podcast about product issues.)
L.O.3.4 - Nghe – Nghe được ý chính cũng như chi tiết trong đoạn nói chuyện của các nhân vật về chủ đề Nghề nghiệp. 
            (Listening – Can listen for details from small talks about careers.)
L.O.3.5 - Nghe – Có thể nghe hiểu được chi tiết và ghi chú về lịch sử của công nghệ thông tin và truyền thông. Nghe được dự
đoán về các thiết bị trong tương lai. 
            (Listening – Can listen for gist, details about the history of communication technology and some predictions about future
technology.)

L.O.4 - Đọc: Đọc hiểu được ở mức độ nhất định những văn bản rõ ràng về các chủ đề liên quan cuộc sống thường nhật và các chủ đề
trong các bài TED Talks. 
            (Reading: Can read to a certain extent clear texts on topics related to everyday life and topics in TED Talks.)

L.O.4.1 - Đọc – Có thể đọc hiểu được ý chính và chi tiết về các câu nói của nhưng nhân vật nổi tiếng, và những nhân vật truyền
cảm hứng trong việc nỗ lực để đạt được thành công. 
            (Reading – Can get the gist and be able to explain the meaning of the famous sayings about success and failure. A story
of success . )
L.O.4.2 - Đọc – Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết, và phản hồi về sự tiến bộ trong nông nghiệp và cách người nông dân thay
đỗi để bảo vệ môi trường. 
            (Reading – Can read for gist, details and respond to the text about the role of farmers in protecting environment.)
L.O.4.3 - Đọc – Có thể đọc hiểu chi tiết và phản hồi tốt về vấn đề ô nhiễm biển và các nỗ lực thay đổi trong sản xuất để bảo vệ
môi trường biển. 
            (Reading – Can read for gist, details and respond to the text about cleaning up the ocean.)
L.O.4.4 - Đọc – Có thể dự đoán, đọc hiểu ý chính cũng như chi tiết của đoạn văn về việc đào tạo và định hướng nghề nghiệp
trong trường học. 
            (Reading – Can read for gist, details and respond to the text about how schools prepare their students for future careers.)
L.O.4.5 - Đọc – Có thể đọc hiểu chi tiết và phản hồi tốt đoạn văn liên quan đến chủ đề: Trí thông minh nhân tạo. 
            (Reading – Can read for gist, details and respond to the text about how Artificial Intelligence (AI). )

L.O.5 - Nói: Áp dụng được từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, duy trì được sự trôi chảy của lời nói. Có thể nói về nhiều chủ đề khác nhau,
diễn đạt các quan điểm rõ ràng, dễ hiểu. 
            (Speaking: Apply vocabulary and grammatical structures, maintain fluency of speech. Can talk about a variety of topics,
expressing opinions clearly and easily.)

L.O.5.1 - Nói – Có thể nói về các mục tiêu trong cuộc sống, và đưa ra quan điểm tranh luận khi thào luận. Cho lời khuyên. 
            (Speaking – Can talk about life issues, express opinions, and give advice.)
L.O.5.2 - Nói – Có thể lên kế hoạch cho một bữa ăn, mô tả món ăn yêu thích, đưa ra gợi ý và quyết định. 
            (Speaking – Can plan a meal: Making suggestions, describing food, and making decisions.)
L.O.5.3 - Nói – Có thể sử dụng tiếng Anh để thuyết phục người khác đồng ý với quan điểm của mình. 
            (Speaking – Can persuade other people.)
L.O.5.4 - Nói – Có thể thể hiện ý kiến riêng về mong muốn trong nghề nghiệp của bản thân. 
            (Speaking – Can talk about careers.)
L.O.5.5 - Nói – Có thể tham gia tranh luận hai chiều. Thảo luận về mặt tích cực và hạn chế của một vấn đề cụ thể. 
            (Speaking – Can talk about pros and cons; discuss both sides of an argument. )

L.O.6 - Viết: Áp dụng từ vựng và các cấu trúc để viết các văn bản rõ ràng, mạch lạc về các chủ đề quen thuộc. 
            (Writing: Apply vocabulary and structures to write clear, coherent texts on familiar topics.)

L.O.6.1 - Viết – Có thể viết nhật ký trực tuyến mô tả suy nghĩ của bản thân và cho lời khuyên. 
            (Writing – Can write an advice blog.)
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L.O.6.2 - Viết – Có thể viết một bài đánh giá về một địa điểm đã từng đến. 
            (Writing – Can describe a place; write a restaurant review.)
L.O.6.3 - Viết – Có thể viết một bài văn để thuyết phục người đọc tin vào một ý tưởng hoặc ý kiến và thực hiện một hành động. 
            (Writing – Can write a persuasive blog post.)
L.O.6.4 - Viết – Có thể viết một email trang trọng. 
            (Writing – Can write a formal letter.)
L.O.6.5 - Viết – Có thể viết một bức thư gợi ý trong ngữ cảnh trang trọng. 
            (Writing – Can write a formal letter of suggestion. )

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 
Loại hoạt động 

(Assessment
methods)

Tên loại hoạt động 
(Compoments activities)

Nội dung 
(Content)

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in class
)

A.O.1 - Quá Trình
(Progress)

Chuyên cần, Bài tập quizzes (Attendance, Quizzes )

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in class
)

A.O.1.1 - Bài tập từ
vựng (phát âm), nghe,
ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks)

Phát âm, Từ vựng, Nghe, Ngữ Pháp, Đọc (Pronunciation, Grammar, Vocabulary,
Reading, Listening)

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in class
)

A.O.1.2 - Hoạt động nói
(Speaking Tasks )

Nói cá nhân. Thảo luận nhóm. (Individual and Group Speaking Tasks.)

IHW-Bài tập cá
nhân về nhà
(Individual
homework )

A.O.1.3 - Bài tập về nhà
(Homework)

Bài tập viết (Writing)

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in class
)

A.O.1.4 - Kiểm tra Nghe
(Listening Mini Test)

Kiểm tra Nghe trong lớp (Listening Mini Test)

TES-Kiểm tra
giữa kỳ
(Midterm exam )

A.O.2 - Kiểm tra giữa
kỳ (Mid-term Test)

Kiểm tra viết (Phát âm, Từ vựng, Ngữ Pháp, Đọc), Kiểm tra giao tiếp (Nghe, Nói, Viết,
Thuyết trình, Bài tập Online) (Written Test (Pronunciation, Grammar, Vocabulary,
Reading), Oral Test (Listening, Speaking, Writing, Presenting, Online Assignments))

TES-Kiểm tra
giữa kỳ
(Midterm exam )

A.O.2.1 - Kiểm tra Viết
(Written Test)

Phát âm, Từ vựng, Ngữ Pháp, Đọc (Pronunciation, Grammar, Vocabulary, Reading)

EXM-Thi cuối
kỳ (Final exam )

A.O.3 - Kiểm tra Cuối
kỳ (Final Test)

Kiểm tra viết (Phát âm, Từ vựng, Ngữ Pháp, Đọc) (Written Test (Pronunciation,
Grammar, Vocabulary, Reading))

EXM-Thi cuối
kỳ (Final exam )

A.O.3.1 - Kiểm tra viết
(Written test)

- Ngữ pháp - Từ vựng - Đọc - Phát âm (- Grammar - Vocabulary - Reading -
Pronunciation )

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1.1-Từ vựng - Có thể sử dụng các từ vựng liên quan tới các
mục tiêu trong cuộc sống, đặc biệt là những từ vựng được sử dụng
để diễn đạt sự thành công, thất bại, quá trình học hỏi và phát triển
bản thân. Tiền tố phủ định. (Vocabulary – Can use vocabulary
associated with goals and expectations. Negative prefixes. )

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.2.1-Kiểm tra Viết (Written Test) 

 

L.O.1.2-Từ vựng – Có thể dùng các từ ngữ để diễn đạt được được
sở thích ăn uống của bản thân, đồng thời cũng mô tả được các món
ăn yêu thích. Hậu tố chuyển Động từ  Danh từ. (Vocabulary –
Can use vocabulary about food, drinks, and flavors. Suffixes: Verb

 Noun.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.2.1-Kiểm tra Viết (Written Test) 

 

L.O.1.3-Từ vựng – Có thể sử dụng từ vựng liên quan tới các loại
sản phẩm. Danh từ ghép. (Vocabulary - Can use the vocabulary
and phrases associated with a product’s life. Compound nouns.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.2.1-Kiểm tra Viết (Written Test) 

 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 
 

L.O.1.4-Từ vựng - Có thể sử dụng các từ ngữ liên quan đến nghề
nghiệp. Giới từ phụ thuộc. (Vocabulary – Can use the vocabulary
about jobs. Dependent prepositions.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 

 
L.O.1.5-Từ vựng – Có thể sử dụng các từ ngữ liên quan tới công
nghệ. Từ loại. (Vocabulary – Can use the vocabulary connected
with technology. Word forms. )

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 

 
L.O.2.1-Ngữ pháp – Có thể dùng thì Động từ khiếm khuyết (have
to, must, can, should) và Câu điều kiện loại 0. (Grammar – Can
use modals: obligation, prohibition, permission, advice. Zero
conditional.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.2.1-Kiểm tra Viết (Written Test) 

 
L.O.2.2-Ngữ pháp – Có thể dùng cấu trúc “will, be going to,
might, may” để diễn đạt sự dự đoán và kế hoạch trong tương lai,
Câu điều kiện loại 1. (Grammar – Can use structures expressing
predictions and arrangements. First conditional.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.2.1-Kiểm tra Viết (Written Test) 

 
L.O.2.3-Ngữ pháp – Có thể xác định được Mệnh đề quan hệ và
Câu điều kiện loại 2. (Grammar – Can use second conditional; can
define relative clauses. )

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.2.1-Kiểm tra Viết (Written Test) 

 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 
 

L.O.2.4-Ngữ pháp – Có thể sử dụng thì Quá khứ hoàn thành và
Câu tường thuật. (Grammar – Can use past perfect, and reported
speech. )

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 

 
L.O.2.5-Ngữ pháp – Có thể dùng câu Bị động. (Grammar – Can
use passive voice. )

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 

 
L.O.3.1-Nghe – Có thể nghe được ý chính và các chi tiết riêng về
chủ đề Sự hoàn hào và không hoàn hảo, thành công và thất bại.
(Listening – Can get the gist and specific information about
perfection and imperfection, succestudents and failure.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.1.4-Kiểm tra Nghe (Listening Mini Test) 

 
L.O.3.2-Nghe – Có thể nghe được chi tiết và sử dụng ngôn ngữ về
các cảm nhận của giác quan, hương vị, mùi vị. Nghe được các bài
nói chuyện, diễn thuyết ngắn. (Listening – Can listen to a
conversation about food issues. Can distinguish minimal pairs.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.1.4-Kiểm tra Nghe (Listening Mini Test) 
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.3.3-Nghe – Có thể nghe các chi tiết và ghi chú thông tin về
chủ đề Sản phẩm: thiết kế, sản xuất, chất liệu, nguồn gốc, quảng
cáo, và tái chế. Nghe được ý chính trong đoạn podcast về thời
trang. (Listening – Can listen for gist, detail and take notes on a
fashion podcast about product issues.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.1.4-Kiểm tra Nghe (Listening Mini Test) 

 

L.O.3.4-Nghe – Nghe được ý chính cũng như chi tiết trong đoạn
nói chuyện của các nhân vật về chủ đề Nghề nghiệp. (Listening –
Can listen for details from small talks about careers.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.1.4-Kiểm tra Nghe (Listening Mini Test) 

 
L.O.3.5-Nghe – Có thể nghe hiểu được chi tiết và ghi chú về lịch
sử của công nghệ thông tin và truyền thông. Nghe được dự đoán về
các thiết bị trong tương lai. (Listening – Can listen for gist, details
about the history of communication technology and some
predictions about future technology.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.1.4-Kiểm tra Nghe (Listening Mini Test) 

 

L.O.4.1-Đọc – Có thể đọc hiểu được ý chính và chi tiết về các câu
nói của nhưng nhân vật nổi tiếng, và những nhân vật truyền cảm
hứng trong việc nỗ lực để đạt được thành công. (Reading – Can get
the gist and be able to explain the meaning of the famous sayings
about success and failure. A story of success . )

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.2.1-Kiểm tra Viết (Written Test) 

 

L.O.4.2-Đọc – Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết, và phản hồi
về sự tiến bộ trong nông nghiệp và cách người nông dân thay đỗi
để bảo vệ môi trường. (Reading – Can read for gist, details and
respond to the text about the role of farmers in protecting
environment.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.2.1-Kiểm tra Viết (Written Test) 

 

L.O.4.3-Đọc – Có thể đọc hiểu chi tiết và phản hồi tốt về vấn đề ô
nhiễm biển và các nỗ lực thay đổi trong sản xuất để bảo vệ môi
trường biển. (Reading – Can read for gist, details and respond to
the text about cleaning up the ocean.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 

 
L.O.4.4-Đọc – Có thể dự đoán, đọc hiểu ý chính cũng như chi tiết
của đoạn văn về việc đào tạo và định hướng nghề nghiệp trong
trường học. (Reading – Can read for gist, details and respond to
the text about how schools prepare their students for future
careers.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 

 

L.O.4.5-Đọc – Có thể đọc hiểu chi tiết và phản hồi tốt đoạn văn
liên quan đến chủ đề: Trí thông minh nhân tạo. (Reading – Can
read for gist, details and respond to the text about how Artificial
Intelligence (AI). )

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 

 
L.O.5.1-Nói – Có thể nói về các mục tiêu trong cuộc sống, và đưa
ra quan điểm tranh luận khi thào luận. Cho lời khuyên. (Speaking –
Can talk about life issues, express opinions, and give advice.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.1.3-Bài tập về nhà (Homework) 

 
L.O.5.2-Nói – Có thể lên kế hoạch cho một bữa ăn, mô tả món ăn
yêu thích, đưa ra gợi ý và quyết định. (Speaking – Can plan a
meal: Making suggestions, describing food, and making decisions.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 

L.O.5.3-Nói – Có thể sử dụng tiếng Anh để thuyết phục người
khác đồng ý với quan điểm của mình. (Speaking – Can persuade
other people.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 

L.O.5.4-Nói – Có thể thể hiện ý kiến riêng về mong muốn trong
nghề nghiệp của bản thân. (Speaking – Can talk about careers.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 

L.O.5.5-Nói – Có thể tham gia tranh luận hai chiều. Thảo luận về
mặt tích cực và hạn chế của một vấn đề cụ thể. (Speaking – Can
talk about pros and cons; discuss both sides of an argument. )

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 

L.O.6.1-Viết – Có thể viết nhật ký trực tuyến mô tả suy nghĩ của
bản thân và cho lời khuyên. (Writing – Can write an advice blog.)

A.O.1.2-Hoạt động nói (Speaking Tasks ) 
 A.O.1.3-Bài tập về nhà (Homework) 
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.6.2-Viết – Có thể viết một bài đánh giá về một địa điểm đã
từng đến. (Writing – Can describe a place; write a restaurant
review.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.3-Bài tập về nhà (Homework) 
 

L.O.6.3-Viết – Có thể viết một bài văn để thuyết phục người đọc
tin vào một ý tưởng hoặc ý kiến và thực hiện một hành động.
(Writing – Can write a persuasive blog post.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.3-Bài tập về nhà (Homework) 
 

L.O.6.4-Viết – Có thể viết một email trang trọng. (Writing – Can
write a formal letter.)

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.3-Bài tập về nhà (Homework) 
 

L.O.6.5-Viết – Có thể viết một bức thư gợi ý trong ngữ cảnh trang
trọng. (Writing – Can write a formal letter of suggestion. )

A.O.1.1-Bài tập từ vựng (phát âm), nghe, ngữ pháp, đọc (In-class
Tasks) 

 A.O.1.3-Bài tập về nhà (Homework) 
 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Để học tốt môn học, sinh viên phải tham gia các giờ học trên lớp đầy đủ. Lớp học là môi trường tốt để sinh viên thực hành các kỹ năng
giao tiếp Tiếng Anh trong môi trường kinh doanh thông qua bài tập nhóm, thảo luận, cuộc họp, thuyết trình và các bài tập tình huống…
Bên cạnh đó sinh viên nên dành thời gian khoảng 2 giờ/1 tuần làm bài tập trong sách bài tập để tích lũy kiến thức về từ vựng và ngữ pháp
cần thiết áp dụng trong giao tiếp kinh doanh.

Ngoài ra, sau mỗi chủ đề trên lớp, sinh viên sẽ được yêu cầu thực hiện một project nhóm như viết báo cáo, viết thư, trình bày, giải quyết
tình huống giao tiếp. Sinh viên cần tích cực tham gia project nhóm để nâng cao kỹ năng giao tiếp.

To get the best benefits of the course, students are encouraged to regularly attend class where they can practice using English to
communicate in business through group assignments, discussions, presentations and cases study… Besides, each student should spend
about 2 hours/week doing homework to develop their language competency.

Furthermore, at the end of each unit, students are required to actively participate in projects which involve writing reports, emails, letters
and making presentations to solve communication cases study.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 
A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

1 UNIT 6: DO YOUR BEST
 Lesson A

 - Vocabulary: Goals and expectations
 - Listening: Senbikiya and Intermache grocery stores

 - Grammar: Modals: Obligation, prohibition, permission,
advice.

 - Pronunciation: Reduced have to and has to
 Lesson B

- Vocabulary Buiding: Negative prefixes 
 - Reading: Not so fast

 
(UNIT 6: DO YOUR BEST

 Lesson A
 - Vocabulary: Goals and expectations

 - Listening: Senbikiya and Intermache grocery stores
 - Grammar: Modals: Obligation, prohibition, permission,

advice.
 - Pronunciation: Reduced have to and has to

 Lesson B
 - Vocabulary Buiding: Negative prefixes 

 - Reading: Not so fast
 )

L.O.1.1 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tổ chức hoạt động trong lớp. 
(Conduct the activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và làm bài tập cá nhân.
(Work in group and individually. )

L.O.2.1 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks. )

L.O.3.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.1 [ A.O.1.2 , A.O.1.3 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.4.1 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tổ chức các hoạt động cá nhân và nhóm cho SV. 
(Conduct individual and group tasks for students. )
Stu: Tham gia vào các hoạt động cá nhân và nhóm. 
(Participate in individual and group tasks. )

2 UNIT 6: DO YOUR BEST
 Lesson C

- Grammar: Zero conditional
 - Pronunciation: Conditional intonation

 
Lesson D

 - TED talk: Teach Girls Bravery, Not Perfection.
 

(UNIT 6: DO YOUR BEST
 Lesson C

 - Grammar: Zero conditional
 - Pronunciation: Conditional intonation

 
Lesson D
- TED talk: Teach Girls Bravery, Not Perfection.

 
)

L.O.2.1 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.3.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.1 [ A.O.1.2 , A.O.1.3 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

3 UNIT 6: DO YOUR BEST
 Lesson E

 - Speaking: Giving advice
 - Writing: An advice blog
 

(UNIT 6: DO YOUR BEST
 Lesson E

 - Speaking: Giving advice
 - Writing: An advice blog
 )

L.O.1.1 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.1 [ A.O.1.2 , A.O.1.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.6.1 [ A.O.1.3 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

4 UNIT 7: TELL ME WHAT YOU EAT
 Lesson A

 - Vocabulary: Food, drinks, and flavors
 - Listening: underwater basil farm 

 - Pronunciation: Minimal pairs 
 - Grammar: Predictions and arrangements

 Lesson B
- Vocabulary building: Suffiex Verb  Noun

 - Reading: The Most Important Farmers
 

(UNIT 7: TELL ME WHAT YOU EAT
 Lesson A

 - Vocabulary: Food, drinks, and flavors
 - Listening: underwater basil farm 

 - Pronunciation: Minimal pairs 
 - Grammar: Predictions and arrangements

 Lesson B
 - Vocabulary building: Suffiex Verb  Noun

 - Reading: The Most Important Farmers)

L.O.1.2 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.2.2 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.3.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.4.2 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

5 UNIT 7: TELL ME WHAT YOU EAT
 Lesson C

- Grammar: First conditional 
 - Pronunciation

 Lesson D
 - TED talk: The Global Food Waste Scandal

 
(UNIT 7: TELL ME WHAT YOU EAT

 Lesson C
 - Grammar: First conditional 

 - Pronunciation
 Lesson D

- TED talk: The Global Food Waste Scandal)

L.O.1.2 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.3.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.2 [ A.O.1.2 , A.O.1.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

6 UNIT 7: TELL ME WHAT YOU EAT
 Lesson E

 - Speaking: Planning a meal
 - Writing: Writing a restaurant review

 
(UNIT 7: TELL ME WHAT YOU EAT

 Lesson E
 - Speaking: Planning a meal

 - Writing: Writing a restaurant review
 )

L.O.1.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.6.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.3 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

7 UNIT 8: BUYER’S CHOICE
 Lesson A

 - Vocabulary: A product’s life
 - Listening

 - Grammar: Second conditional
 

Kiểm tra Giữa kỳ
 

(UNIT 8: BUYER’S CHOICE
 Lesson A

 - Vocabulary: A product’s life
 - Listening

 - Grammar: Second conditional
 

Mid-term Test )

L.O.1.3 [ A.O.2.1 , A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.2.3 [ A.O.2.1 , A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.3.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

8 UNIT 8: BUYER’S CHOICE
 Lesson B

- Vocabulary Building: Compound nouns
 - Reading 

 - Speaking
 

(UNIT 8: BUYER’S CHOICE
 Lesson B

 - Vocabulary Building: Compound nouns
 - Reading 

 - Speaking
 )

L.O.1.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.4.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

9 UNIT 8: BUYER’S CHOICE
 Lesson C

- Grammar: Defining relative clauses
 

Lesson D
 - TED talk: Our Campaign to ban plastic bags in Bali

 - Critical Thinking: Understanding a speaker’s authority
 

(UNIT 8: BUYER’S CHOICE
 Lesson C

 - Grammar: Defining relative clauses
 

Lesson D
- TED talk: Our Campaign to ban plastic bags in Bali

 - Critical Thinking: Understanding a speaker’s authority
 )

L.O.2.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.3.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

10 UNIT 8: BUYER’S CHOICE
 Lesson E

 - Speaking: how to persuade
 - Writing: Writing a persuasive blog post

 
UNIT 9: ALL IN A DAY’S WORK

 Lesson A
 - Vocabulary: Work should be fun

 - Listening
 - Grammar: Past perfect

 
(UNIT 8: BUYER’S CHOICE

 Lesson E
 - Speaking: how to persuade

 - Writing: Writing a persuasive blog post
 

UNIT 9: ALL IN A DAY’S WORK
 Lesson A

 - Vocabulary: Work should be fun
 - Listening

 - Grammar: Past perfect)

L.O.5.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.6.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.3 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.1.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.3.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.2.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

11 UNIT 9: ALL IN A DAY’S WORK
 Lesson B

- Vocabulary Building: Dependent propositions
 - Reading 

 
Lesson C
- Grammar: Reported Speech

 - Speaking 
(UNIT 9: ALL IN A DAY’S WORK

 Lesson B
 - Vocabulary Building: Dependent propositions

 - Reading 
 

Lesson C
 - Grammar: Reported Speech

 - Speaking )

L.O.1.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.4.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.2.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

12 UNIT 9: ALL IN A DAY’S WORK
 Lesson D

 - TED talk: The surprising thing I learned sailing solo around
the world

 - Challenge 
 

Lesson E
 - Speaking: Talking about careers

 - Writing: Indirect questions
 

(UNIT 9: ALL IN A DAY’S WORK
 Lesson D

- TED talk: The surprising thing I learned sailing solo
around the world

 - Challenge 
 

Lesson E
 - Speaking: Talking about careers

 - Writing: Indirect questions
 )

L.O.3.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.6.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.3 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

13 UNIT 10: REMOTE CONTROL
 Lesson A

 - Vocabulary: Technology
 - Listening

 - Speaking 
 - Grammar: Passive Voice

 
Lesson B
- Vocabulary Builing: Word Forms 
- Reading

 
(UNIT 10: REMOTE CONTROL

 Lesson A
 - Vocabulary: Technology

 - Listening
 - Speaking 
 - Grammar: Passive Voice

 
Lesson B

 - Vocabulary Builing: Word Forms 
- Reading

 )

L.O.1.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.3.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.2.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.4.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

14 UNIT 10: REMOTE CONTROL
 Lesson C

- Grammar: Passive with by + agent
 

Lesson D
 - TED talk: How to control someone else’s arm with your

brain
 - Speaking 

 
(UNIT 10: REMOTE CONTROL

 Lesson C
 - Grammar: Passive with by + agent

 
Lesson D
- TED talk: How to control someone else’s arm with your
brain

 - Speaking 
 )

L.O.2.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.3.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.1.4 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.5.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

15 UNIT 10: REMOTE CONTROL
 Lesson E

 - Speaking: Talking about pros and cons
 

- Writing: A formal letter of suggestion
 

Kiểm tra Cuối kỳ. 
(UNIT 10: REMOTE CONTROL

 Lesson E
 - Speaking: Talking about pros and cons

 
- Writing: A formal letter of suggestion

 
Final exam. )

L.O.5.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm bài
tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

L.O.6.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.3 ]
Lec: Tố chức các hoạt động trong lớp. 
(Conduct class activities. )
Stu: Tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân. Làm
bài tập. 
(Participate in class activities. Do the individual and
group tasks.)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20201 

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.LA1005.1.1 
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 8 2022

TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Dean) (Head of Department) (Lecturer in-charge)
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