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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 4 

  Course title: English 4 

- Mã học phần (Course ID): LA1009 
- 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%

 

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM DCMH.LA1009.1.1

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 
Điện thoại: 028 3864 7256 
www.hcmut.edu.vn

 
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Phone: 028 3864 7256 
www.hcmut.edu.vn



8/8/22, 1:13 PM DCMH.LA1009_English 4

2/24

 

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 - Tòa nhà C6 - Trung tâm Ngoại Ngữ - Đại học Bách Khoa
TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10

Điện thoại (Phone number) 028 38666869

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, khóa học 45 tiết gồm 5 bài học lớn: Superhuman, Shopping Around,
Effective Communication, Unexpected Entertainment và Time . Mỗi bài học được chia làm nhiều phần nhỏ tập trung vào nhiều khía
cạnh ngôn ngữ khác nhau. 

Ngoài thời gian học tập trên lớp (45 tiết), sinh viên còn được ôn tập, rèn giũa và cải thiện tiếng Anh qua phần mềm dạy và học online do
nhà xuất bản cung cấp, sử dụng mã giáo trình , giúp giáo viên dễ dàng theo dõi, đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên khi tự học tại
nhà.

The 45-period course covers five units whose topics are intimately connected to daily contexts, i.e. Superhuman, Shopping Around,
Effective Communication, Unexpected Entertainment and Time. Each unit in the course book consists of six smaller sections that focus
on various language aspects. 

In addition to the class time (45 periods), students are given the opportunity to ameliorate their English knowledge and skills to a greater
extent with the online English teaching and learning program. Students use the content code offered with the book, which enables teachers
to monitor their self-paced out-of-class learning.

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

Barber, Daniel (2018). PERSPECTIVES 2 (American English) Student's Book. National Geographic Learning.

Nguồn trên mạng: Phần mềm tự học của giáo trình Perspectives 2.

Barber, Daniel (2018). PERSPECTIVES 2 (American English) Student's Book. National Geographic Learning.

Online resources: Online self-study (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.

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
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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 
            (Vocabulary)

L.O.1.1 - Có thể sử dụng từ vựng liên quan để nói về cơ thể con người 
            (Can use words for talking about human body)
L.O.1.2 - Có thể sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề mua sắm và tiền bạc 
            (Can use the collocations to talk about money and shopping)
L.O.1.3 - Có thể sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề giao tiếp, và tiếp đầu ngữ phủ định 
            (Can use words for talking about communication and negative prefixes)
L.O.1.4 - Có thể sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề giải trí sáng tạo, và các cụm từ đi với make 
            (Can use vocabulary for talking about creative arts and expressions with make`)
L.O.1.5 - Có thể sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề thời gian 
            (Can use collocations for talking about time)

L.O.2 - Ngữ pháp 
            (Grammar)

L.O.2.1 - Có thể dùng Câu điều kiện loại 1 và 2 
            (Can use Zero and first conditional)
L.O.2.2 - Có thể dùng Câu bị động 
            (Can use Passive voice)
L.O.2.3 - Có thể dùng Câu tường thuật gián tiếp: câu kể và câu hỏi 
            (Can use Reported speech – statements and questions)
L.O.2.4 - Có thể dùng Mệnh đề quan hệ 
            (Can use Defining relative clauses)
L.O.2.5 - Có thể dùng Câu điều kiện loại 3 
            (Can use Third conditional)

L.O.3 - Nghe 
            (Listening)

L.O.3.1 - Có thể nghe được ý chính và các chi tiết bài phỏng vấn về cơ thể con người và bài thuyết trình của diễn giả về việc sử
dụng xe lăn 
            (Can listen to a radio show about the human body and watch a TED Talk about using the wheelchair)
L.O.3.2 - Có thể nghe được ý chính và các chi tiết bài phỏng vấn về các hình thức mua sắm mới và bài thuyết trình của một diễn
giả về việc sử dụng vi khuẩn tạo ra chất liệu may mặc 
            (Can listen to three people talking about alternatives to normal shopping and watch a TED Talk about new materials for
clothing)
L.O.3.3 - Có thể nghe được ý chính và các chi tiết bài phỏng vấn về cách thức liên lạc từ Trạm không gian quốc tế và bài thuyết
trình của một diễn giả về những yếu tố để có một cuộc trò chuyện hiệu quả 
            (Can listen to a conversation about how Chris Hadfield communicated with Earth from the International Space Station
and watch a TED Talk about 10 ways to have a better conversation)
L.O.3.4 - Có thể nghe được ý chính và các chi tiết cuộc trò chuyện chia sẻ về các hình thức giải trí khác nhau và bài thuyết trình
của một diễn giả về một chương trình truyền hình 
            (Can listen to four conversations about different types of entertainment and watch a TED talk about one TV show)
L.O.3.5 - Có thể nghe được ý chính và các chi tiết lời khuyên từ những người lớn tuổi và bài thuyết trình về lối suy nghĩ của
người hay chần chừ 
            (Can listen to eight older people offering advice and watch a TED talk about the mind of a procratinator)

L.O.4 - Đọc 
            (Reading)
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L.O.4.1 - Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản nói về thế giới sinh vật cơ khí hóa. Học tìm các ý khẳng
định của tác giả 
            (Can read and comprehend an article about a world of cyborgs. Learn about bold claims in a reading text)
L.O.4.2 - Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản nói về việc không mua sắm đồ mới. Học cách hiểu ẩn ý của
tác giả 
            (Can read and comprehend an article about buying nothing for a year. Learn about reading between lines)
L.O.4.3 - Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản nói về trải nghiệm giao tiếp xuyên văn hóa. Học cách sử
dụng lối dẫn trực tiếp 
            (Can listen to a conversation about how Chris Hadfield communicated with Earth from the International Space Station
and watch a TED Talk about 10 ways to have a better conversation)
L.O.4.4 - Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản nói về việc thu hút sự chú ý 
            (Can read and comprehend an article about making a splash)
L.O.4.5 - Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản nói về John Harrison – thợ làm đồng hồ. Học cách đưa ra
kết luận 
            (Can read and comprehend an article about John Harrison – the clockmaker who changed the world)

L.O.5 - Nói 
            (Speaking)

L.O.5.1 - Có thể miêu tả một bức ảnh 
            (Can describe a photo)
L.O.5.2 - Có thể nói về mua sắm quần áo 
            (Can talk about shopping for clothes)
L.O.5.3 - Có thể thể hiện sự cảm thông 
            (Can respond sympathetically)
L.O.5.4 - Có thể đưa ra khuyến nghị 
            (Can ask for and make recommendations)
L.O.5.5 - Có thể giải thích nguyên nhân và lý do 
            (Can explain causes and reasons)

L.O.6 - Viết 
            (Writing)

L.O.6.1 - Có thể viết một email cấu trúc thân mật để miêu tả người 
            (Can write an informal email describing people)
L.O.6.2 - Có thể viết một thông báo 
            (Can write an announcement)
L.O.6.3 - Có thể viết một email than phiền 
            (Can write a complaint email)
L.O.6.4 - Có thể viết một email miêu tả một địa điểm và văn hóa 
            (Can write an email to describe a place and its culture)
L.O.6.5 - Có thể viết một bài luận về thuận lợi và khó khăn 
            (Can write a pro and con essay)

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)
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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 - Bài tập (Ongoing assessment) Bài tập online và bài tập kỹ năng giao tiếp. (Online practice and
Communicative tasks)

AIC-Hoạt động trong lớp
(Acitvity in class )

A.O.1.1 - Baì tập phát triển khả năng
giao tiếp (Communicative
assignments)

Sinh viên thực hành kỹ năng giao tiếp thông qua các bài tập được
giao. (Students practice communicative skills through assignments.)

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

A.O.1.2 - Bài tập online (Online
practice)

Sinh viên làm bài tập trong sách bài tập trực tuyến. (Students do
tasks in the online workbook.)

TES-Kiểm tra giữa kỳ
(Midterm exam )

A.O.2 - Kiểm tra giữa kì (Mid-term
exam)

Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam)

TES-Kiểm tra giữa kỳ
(Midterm exam )

A.O.2.1 - Kiểm tra viết (Written test) Kiểm tra từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu (Test vocabulary, grammar,
and reading comprehension skill)

EXM-Thi cuối kỳ (Final
exam )

A.O.3 - Thi cuối kì (Final exam) Thi cuối kì (Final exam)

EXM-Thi cuối kỳ (Final
exam )

A.O.3.1 - Kiểm tra viết (Written test) Kiểm tra từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu (Test vocabulary, grammar,
and reading comprehension skill)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1.1-Có thể sử dụng từ vựng liên quan để nói về cơ thể con
người (Can use words for talking about human body)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.1.2-Có thể sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề mua sắm và
tiền bạc (Can use the collocations to talk about money and
shopping)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.1.3-Có thể sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề giao tiếp, và
tiếp đầu ngữ phủ định (Can use words for talking about
communication and negative prefixes)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.1.4-Có thể sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề giải trí sáng
tạo, và các cụm từ đi với make (Can use vocabulary for talking
about creative arts and expressions with make`)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.1.5-Có thể sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề thời gian
(Can use collocations for talking about time)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.2.1-Có thể dùng Câu điều kiện loại 1 và 2 (Can use Zero and
first conditional)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.2.2-Có thể dùng Câu bị động (Can use Passive voice) A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.2.3-Có thể dùng Câu tường thuật gián tiếp: câu kể và câu hỏi
(Can use Reported speech – statements and questions)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.2.4-Có thể dùng Mệnh đề quan hệ (Can use Defining relative
clauses)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.2.5-Có thể dùng Câu điều kiện loại 3 (Can use Third
conditional)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.3.1-Có thể nghe được ý chính và các chi tiết bài phỏng vấn về
cơ thể con người và bài thuyết trình của diễn giả về việc sử dụng
xe lăn (Can listen to a radio show about the human body and
watch a TED Talk about using the wheelchair)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.3.2-Có thể nghe được ý chính và các chi tiết bài phỏng vấn về
các hình thức mua sắm mới và bài thuyết trình của một diễn giả về
việc sử dụng vi khuẩn tạo ra chất liệu may mặc (Can listen to three
people talking about alternatives to normal shopping and watch a
TED Talk about new materials for clothing)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.3.3-Có thể nghe được ý chính và các chi tiết bài phỏng vấn về
cách thức liên lạc từ Trạm không gian quốc tế và bài thuyết trình
của một diễn giả về những yếu tố để có một cuộc trò chuyện hiệu
quả (Can listen to a conversation about how Chris Hadfield
communicated with Earth from the International Space Station and
watch a TED Talk about 10 ways to have a better conversation)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.3.4-Có thể nghe được ý chính và các chi tiết cuộc trò chuyện
chia sẻ về các hình thức giải trí khác nhau và bài thuyết trình của
một diễn giả về một chương trình truyền hình (Can listen to four
conversations about different types of entertainment and watch a
TED talk about one TV show)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.3.5-Có thể nghe được ý chính và các chi tiết lời khuyên từ
những người lớn tuổi và bài thuyết trình về lối suy nghĩ của người
hay chần chừ (Can listen to eight older people offering advice and
watch a TED talk about the mind of a procratinator)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.4.1-Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản
nói về thế giới sinh vật cơ khí hóa. Học tìm các ý khẳng định của
tác giả (Can read and comprehend an article about a world of
cyborgs. Learn about bold claims in a reading text)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.4.2-Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản
nói về việc không mua sắm đồ mới. Học cách hiểu ẩn ý của tác giả
(Can read and comprehend an article about buying nothing for a
year. Learn about reading between lines)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

 A.O.3.1-Kiểm tra viết (Written test) 
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.4.3-Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản
nói về trải nghiệm giao tiếp xuyên văn hóa. Học cách sử dụng lối
dẫn trực tiếp (Can listen to a conversation about how Chris
Hadfield communicated with Earth from the International Space
Station and watch a TED Talk about 10 ways to have a better
conversation)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.4.4-Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản
nói về việc thu hút sự chú ý (Can read and comprehend an article
about making a splash)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.4.5-Có thể đọc hiểu được ý chính, chi tiết và phản hồi văn bản
nói về John Harrison – thợ làm đồng hồ. Học cách đưa ra kết luận
(Can read and comprehend an article about John Harrison – the
clockmaker who changed the world)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 A.O.2.1-Kiểm tra viết (Written test) 

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

L.O.5.1-Có thể miêu tả một bức ảnh (Can describe a photo) A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

L.O.5.2-Có thể nói về mua sắm quần áo (Can talk about shopping
for clothes)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

L.O.5.3-Có thể thể hiện sự cảm thông (Can respond
sympathetically)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

L.O.5.4-Có thể đưa ra khuyến nghị (Can ask for and make
recommendations)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

L.O.5.5-Có thể giải thích nguyên nhân và lý do (Can explain
causes and reasons)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

L.O.6.1-Có thể viết một email cấu trúc thân mật để miêu tả người
(Can write an informal email describing people)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

L.O.6.2-Có thể viết một thông báo (Can write an announcement) A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

L.O.6.3-Có thể viết một email than phiền (Can write a complaint
email)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

L.O.6.4-Có thể viết một email miêu tả một địa điểm và văn hóa
(Can write an email to describe a place and its culture)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

L.O.6.5-Có thể viết một bài luận về thuận lợi và khó khăn (Can
write a pro and con essay)

A.O.1.1-Baì tập phát triển khả năng giao tiếp (Communicative
assignments) 

 A.O.1.2-Bài tập online (Online practice) 
 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên phải cải thiện kỹ năng nói viết của mình bằng cách tích cực tham gia  những hoạt động do giáo viên thiết kế ở lớp. Ngoài ra,
việc tận dụng các nguồn tài liệu trực tuyến, sách giáo khóa và các tài liệu ngoại khóa được giáo viên sưu tầm giới thiệu trên nền tảng e-
learning sẽ biến sinh viên trở thành người học có trách nhiệm và biết cách tự học.

Students are supposed to improve their productive skills by actively partaking in activities designed by teachers in class. Also, taking
advantage of the online resources, the textbook, and the extra-curricular materials recommended by teachers on the e-learning platform
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will make students become responsible and autonomous learners.

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)

1 Giới thiệu về môn Anh văn 4
 BÀI 6

 6A. Amazing bodies
 6C. First responders 

(Introduction to English 4
 UNIT 6

 6A. Amazing bodies
 6C. First responders)

L.O.1.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV cho SV ngồi theo nhóm 4-5 người. Cho các
nhóm thảo luận để trả lời các câu đố vui liên quan đến cơ
thể con người. Sau đó, GV gọi các nhóm trả lời và sửa
bài. GV giới thiệu chủ đề bài học. GV giao bài tập từ
vựng cho SV tiếp tục làm theo nhóm. GV di chuyển quan
sát, và gợi ý nếu SV chưa làm được. GV gọi SV đọc đáp
án. GV ghi chú các từ hay bị phát âm sai, các cụm từ lên
bảng và cho SV luyện tập phát âm. 
(Teachers let students sit in groups of 4-5 people. Have all
the groups answer the quiz about the human body. Then,
teachers check the answers with the class, and introduce
the topic of the lesson. Teachers ask students to do the
vocabulary task in groups, circulate to observe, and assist
if students have any difficulties. Teachers call on some
students to say the answers aloud, write frequently
mispronounced words and collocations on the board, and
then have student practice pronunciation.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm. Trình bày ý kiến của
nhóm khi được yêu cầu. So sánh đáp án với bạn. SV ghi
chép từ mới. 
(Students discuss the question in groups. Present group
ideas when asked. Compare the answers. Take notes of
new words.)

L.O.3.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giới thiệu với SV chủ đề bài nghe: Chương
trình phát thanh nói về sự kì diệu của cơ thể người. Sau
đó, hướng dẫn SV cách làm bài tập nghe. Bật bài nghe
2 – 3 lần, trong đó có 1 lần nghe không dừng và 2 lần
nghe có dừng lại để SV theo kịp thông tin. Tùy trình độ
của lớp, GV điều chỉnh số lần nghe. 
(The teacher introduced to the students the topic of the
listening lesson: The radio program talks about the
miracle of the human body. Then, guide students how
to do the listening exercise. Play the listening task 2-3
times, including listening without stopping once and
listening with pauses twice so that students can grasp
the information. Teachers can adjust the number of
times based on the level of the students. )
Stu: SV làm 2 bài tập nghe trong sách theo hướng dẫn
của GV. 
(Students do 2 listening tasks in the book under the
guidance of the teachers.)

L.O.2.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giúp SV ôn tập về câu điều kiện, loại 0, 1 và
2. Yêu cầu SV quan sát một số câu và xác định loại câu
điều kiện, cách đặt câu và sử dụng. Yêu cầu SV đưa ra
các ví dụ và sau đó làm các bài tập ngữ pháp trong
sách. Cho học sinh thảo luận theo cặp. Gọi một số học
sinh đọc câu trả lời và xác nhận câu trả lời đúng. 
(Teachers help students review conditional sentences,
types 0, 1 and 2. Ask students to look at some sentences
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

and identify the type of the conditional sentence, how
to form and use it. Have students give examples and
then do grammar tasks in the book. Have students
discuss the answers in pairs. Call on some students to
say the answers out loud and confirm the correct
answer.)
Stu: SV ôn tập câu điều kiện loại 0, 1 và 2. SV làm bài
tập ngữ pháp và kiểm tra đáp án cùng bạn trước khi
GV đưa đáp án cuối cùng. 
(Students review conditional sentences, types 0, 1 and
2. Students do exercises and check their answers with
their partners before the teachers give out the final
answers.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

2 BÀI 6 (tt.)
 6B. More than human?

 6D. TED Talk - Deep sea diving… in a wheelchair 
(UNIT 6 (cont.)

 6B. More than human?
 6D. TED Talk - Deep sea diving… in a wheelchair)

L.O.4.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV đọc định nghĩa “cyborg” và yêu cầu SV đưa các
ví dụ minh họa về công nghệ “cyborg”. GV hướng dẫn SV
làm bài tập đọc hiểu tìm ý chính của bài đọc, trả lời câu
hỏi chi tiết. GV cấm SV sử dụng Google dịch. 
(Teachers read the definition of “cyborg” and have
students give examples of the cyborg technology. Teacher
guide the students to do the reading comprehension tasks
(Choose the best summary & Answer detailed questions).
Do not allow students to use Google Translate. )
Stu: SV làm bài tập đọc hiểu mà không sử dụng Google
dịch. 
(Students do reading comprehension tasks without using
Google Translate.)

L.O.1.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV cho SV ngồi theo nhóm 4-5 người. Cho các
nhóm thảo luận để làm bài tập mở rộng từ vựng, xác
định các động từ miêu tả năng lực. Sau đó, GV gọi các
nhóm trả lời và sửa bài. GV giao bài tập từ vựng cho
SV tiếp tục làm theo nhóm. GV di chuyển quan sát, và
gợi ý nếu SV chưa làm được. GV gọi SV đọc đáp án.
GV ghi chú các từ hay bị phát âm sai, các cụm từ lên
bảng và cho SV luyện tập phát âm. 
(Teachers let students sit in groups of 4-5 people. Have
all the groups do the vocabulary building task to
identify verbs describing ability. Then, teachers check
the answers with the class, and ask students to do the
vocabulary task in groups, circulate to observe, and
assist if students have any difficulties. Teachers call on
some students to say the answers aloud, write
frequently mispronounced words and collocations on
the board, and then have student practice
pronunciation. )
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm. Trình bày ý kiến
của nhóm khi được yêu cầu. So sánh đáp án với bạn. 
(Students discuss the question in groups. Present group
ideas when asked. Compare the answers. Take notes of
new words.)

L.O.3.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV yêu cầu SV tra từ mới ở nhà trước khi đến
lớp. GV yêu cầu SV ngồi theo nhóm 4-5 người để cùng
làm các bài tập đọc hiểu cho Trích đoạn 1,2,3. Kiểm tra
câu trả lời cùng nhau. Sau đó, yêu cầu SV thảo luận 2
trong số 5 câu hỏi trong nhiệm vụ “Quan điểm của tôi”
và chia sẻ ý tưởng với các nhóm khác. 
(Teachers have students look up new words at home
before class. Teachers asks students to sit in groups of
4-5 people and do the comprehension tasks for Parts
1,2,3. Check the answers together. Then ask them to
discuss 2 out of 5 questions in the “My perspective”
task and share the ideas with other groups.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm sau khi xem các
trích đoạn của video. Trình bày ý kiến của mình với
các nhóm khác. 
(Students discuss the question in groups. Present their
ideas with other groups. )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

3 BÀI 6 (tt.)
 6E. Physical challenge

 Ôn tập bài 6 
(UNIT 6 (cont.)

 6E. Physical challenge
 Review Unit 6)

L.O.5.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV yêu cầu SV làm việc theo cặp. SV làm bài tập
nghe để nhận biết các cụm từ cần dùng khi miên tả một
bức ảnh. Hướng dẫn SV sắp xếp ý tưởng, và quan sát
phần thực hành của SV. GV di chuyển để hỗ trợ SV khi
cần. Sau đó, GV gọi một số SV mô tả bức ảnh và đưa ra
nhận xét. 
(Teachers asks students to work in pairs, and do the
listening task to identify the useful language they have to
use when describing a photo. Guide them how to arrange
the ideas and observe their practice. Circulate to assist if
necessary. Teachers then call on some students to describe
the photo, and give them the feedback.)
Stu: SV làm bài theo cặp. SV thực hành nói với bạn trong
khoảng thời gian quy định. Tiếp thu ý kiến đóng góp của
GV. 
(Students work in pair. They practice speaking with their
partners in the alloted time. Then get the feedback from
teachers for their production.)

L.O.6.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV yêu cầu SV đọc đoạn email mẫu và làm bài
tập về kỹ năng viết để khái quát các cụm từ và bố cục
dùng cho một email cấu trúc thân mật đẻ tả người. Yêu
cầu SV làm bài tập thực hành tại lớp hoặc ở nhà, và
nhận xét từng SV. GV yêu cầu SV ôn tập các nội dung
đã học ở bài 6. 
(Teachers asks students to read the model email and do
the writing skill tasks to generalize the language as
well as the layout for an informal email describing
people. Have them do the writing task in class or at
home, and give feedback individually. Teachers have
students review what they have learnt in Unit 6.)
Stu: SV đọc đoạn email mẫu và làm bài tập về kỹ năng
viết. SV thực hành viết để nhận được ý kiến đóng góp
của GV. SV ôn tập nội dung bài 6. 
(Students read the model email and do the writing skill
tasks. They have to complete the writing practice to get
the feedback from teachers. Students review Unit 6.)

4 BÀI 7
 7A. Money and me

 7C. Services in town 
(UNIT 7

 7A. Money and me
 7C. Services in town)

L.O.1.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV cho SV ngồi theo nhóm 4-5 người. Cho các
nhóm thảo luận các câu hỏi liên quan đến mua sắm. Sau
đó, GV gọi các nhóm trả lời và sửa bài. GV giới thiệu chủ
đề bài học. GV giao bài tập từ vựng cho SV tiếp tục làm
theo nhóm. GV di chuyển quan sát, và gợi ý nếu SV chưa
làm được. GV gọi SV đọc đáp án. GV ghi chú các từ hay
bị phát âm sai, các cụm từ lên bảng và cho SV luyện tập
phát âm. 
(Teachers let students sit in groups of 4-5 people. Have all
the groups answer the questions about shopping. Then,
teachers check the answers with the class, and introduce
the topic of the lesson. Teachers ask students to do the
vocabulary task in groups, circulate to observe, and assist
if students have any difficulties. Teachers call on some
students to say the answers aloud, write frequently
mispronounced words and collocations on the board, and
then have student practice pronunciation.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm. Trình bày ý kiến của
nhóm khi được yêu cầu. So sánh đáp án với bạn. 
(Students discuss the question in groups. Present group
ideas when asked. Compare the answers. Take notes of
new words.)
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L.O.2.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: Teachers help students review passive voice. Ask
students to look at some sentences and identify the
structures of passive forms, including the passive form
of causative structure. Have students give examples
and then do grammar tasks in the book. Have students
discuss the answers in pairs. Call on some students to
say the answers out loud and confirm the correct
answer. GV giúp SV ôn tập về câu bị động. Yêu cầu
SV quan sát một số câu và xác định cấu trúc các dạng
bị động, kể cả dạng bị động của câu cầu khiến. Yêu
cầu SV đưa ra các ví dụ và sau đó làm các bài tập ngữ
pháp trong sách. Cho học sinh thảo luận theo cặp. Gọi
một số học sinh đọc câu trả lời và xác nhận câu trả lời
đúng. 
(Teachers help students review passive voice. Ask
students to look at some sentences and identify the
structures of passive forms, including the passive form
of causative structure. Have students give examples
and then do grammar tasks in the book. Have students
discuss the answers in pairs. Call on some students to
say the answers out loud and confirm the correct
answer.)
Stu: SV ôn tập câu bị động. SV làm bài tập ngữ pháp
và kiểm tra đáp án cùng bạn trước khi GV đưa đáp án
cuối cùng. 
(Students review passive voice. Students do exercises
and check their answers with their partners before the
teachers give out the final answers.)

L.O.3.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giới thiệu với SV chủ đề bài nghe: Chương
trình phát thanh nói về các lựa chọn thay thế cho mua
sắm. Sau đó, hướng dẫn SV cách làm bài tập nghe. Bật
bài nghe 2 – 3 lần, trong đó có 1 lần nghe không dừng
và 2 lần nghe có dừng lại để SV theo kịp thông tin.
Tùy trình độ của lớp, GV điều chỉnh số lần nghe. 
(Teachers introduce to the students the topic of the
listening lesson: alternatives to normal shopping.
Then, guide students how to do the listening exercise.
Play the listening task 2-3 times, including listening
without stopping once and listening with pauses twice
so that students can grasp the information. Teachers
can adjust the number of times based on the level of the
students.)
Stu: SV làm 2 bài tập nghe trong sách theo hướng dẫn
của GV. 
(Students do 2 listening tasks in the book under the
guidance of the teachers.)
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5 BÀI 7 (tt.)
 7B. Waste not, want not

 7D. TED Talk - Grow your own clothes 
(UNIT 7 (cont.)

 7B. Waste not, want not
 7D. TED Talk - Grow your own clothes)

L.O.3.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV yêu cầu SV tra từ mới ở nhà trước khi đến lớp.
GV yêu cầu SV ngồi theo nhóm 4-5 người để cùng làm
các bài tập đọc hiểu cho Trích đoạn 1,2,3. Kiểm tra câu trả
lời cùng nhau. Sau đó, yêu cầu SV thảo luận 2 trong số 5
câu hỏi trong nhiệm vụ “Quan điểm của tôi” và chia sẻ ý
tưởng với các nhóm khác 
(Teachers asks students to sit in groups of 4-5 people and
do the comprehension tasks for Parts 1,2,3. Check the
answers together. Then ask them to discuss 2 out of 5
questions in the “My perspective” task and share the
ideas with other groups.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm sau khi xem các trích
đoạn của video. Trình bày ý kiến của mình với các nhóm
khác. 
(Students discuss the question in groups. Present their
ideas with other groups.)

L.O.4.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV cho SV làm việc theo cặp đôi. Yêu cầu các
nhóm thảo luận câu hỏi gợi ý và chia sẻ ý kiến. GV
giới thiệu bài đọc và hướng dẫn SV làm bài tập đọc
hiểu trả lời câu hỏi chi tiết và so sánh thông tin. GV
cấm SV sử dụng Google dịch. 
(Teachers let students work in pair. Have each pair to
discuss questions given in the book and share ideas
with other pairs. Teachers then introduce the reading
and guide students to do the reading comprehension
tasks (Answer detailed questions and Compare the
information). Do not allow students to use Google
Translate.)
Stu: SV làm bài tập đọc hiểu mà không sử dụng
Google dịch. 
(Students do reading comprehension tasks without
Google Translate.)
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6 BÀI 7 (tt.)
 7E. Buying and selling

 Ôn tập bài 7 
(UNIT 7 (cont.)

 7E. Buying and selling
 Review Unit 7)

L.O.6.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV yêu cầu SV thảo luận theo cặp và chia sẻ ý kiến.
Yêu cầu SV làm bài tập về kỹ năng viết để khái quát các
cụm từ và bố cục dùng cho một thông báo bán hàng. SV
làm bài tập thực hành tại lớp hoặc ở nhà, và GV sẽ nhận
xét từng SV. GV yêu cầu SV ôn tập các nội dung đã học ở
bài 7. 
(Teachers asks students to discuss the questions in pairs
and share the ideas with the whole class. Have students to
do the writing skill tasks to generalize the language as
well as the layout for an announcement for something they
could sell. Ask them to do the writing task in class or at
home, and give feedback individually. Teachers have
students review what they have learnt in Unit 7.)
Stu: SV làm bài tập về kỹ năng viết. SV thực hành viết
thông báo về món hàng muốn bán và nhận ý kiến đóng
góp của GV. SV ôn tập nội dung bài 7. 
(Students do the writing skill tasks. They have to complete
the writing practice to get the feedback from teachers.
Students review Unit 7.)

L.O.5.2 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV yêu cầu SV làm việc theo cặp. SV làm bài tập
nghe để nhận biết các cụm từ cần dùng khi đi mua sắm
quần áo. Hướng dẫn SV cách trả lời phù hợp và cách
mở rộng đoạn đối thoái. GV di chuyển để hỗ trợ SV
khi cần. Sau đó, GV gọi một số SV đóng vai và đưa ra
nhận xét. 
(Teachers asks students to work in pairs, and do the
listening task to identify the useful language they have
to use when doing shopping for clothes. Guide them
how to response appropriately and make the
conversation longer. Circulate to assist if necessary.
Teachers then call on some students to make the role-
play, and give them the feedback.)
Stu: SV làm bài theo cặp. SV thực hành nói với bạn
trong khoảng thời gian quy định. Tiếp thu ý kiến đóng
góp của GV. 
(Students work in pair. They practice speaking with
their partners in the alloted time. Then get the
feedback from teachers for their production.)

7 BÀI 8
 8A. Getting your message out

 8C. Ask me anything 
(UNIT 8

 8A. Getting your message out
 8C. Ask me anything)

L.O.1.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV cho SV ngồi theo nhóm 4-5 người. Yêu cầu tất
cả các nhóm trả lời các câu hỏi về cách giao tiếp hiệu quả.
Sau đó, giáo viên cùng cả lớp kiểm tra câu trả lời và giới
thiệu chủ đề của bài học. Giáo viên yêu cầu học sinh làm
nhiệm vụ từ vựng theo nhóm, luân chuyển để quan sát và
hỗ trợ nếu học sinh gặp khó khăn. Giáo viên gọi một số
học sinh đọc to câu trả lời, viết các từ và cụm từ thường
phát âm sai lên bảng, sau đó cho học sinh luyện phát âm. 
(Teachers let students sit in groups of 4-5 people. Have all
the groups answer the questions about effective
communication. Then, teachers check the answers with
the class, and introduce the topic of the lesson. Teachers
ask students to do the vocabulary task in groups, circulate
to observe, and assist if students have any difficulties.
Teachers call on some students to say the answers aloud,
write frequently mispronounced words and collocations on
the board, and then have student practice pronunciation.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm. Làm bài tập từ
vựng. So sánh đáp án với bạn. Ghi chép từ mới. 
(Students discuss the question in groups. Do the
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vocabulary tasks. Compare the answers. Take notes of
new words.)

L.O.2.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giúp SV ôn tập về Câu tường thuật. Yêu cầu
SV quan sát một số câu lấy từ bài tập nghe đã làm
trước đó và rút ra cách chuyển đổi câu kể hoặc câu hỏi
từ dạng tường thuật trực tiếp sang dạng tường thuật
gián tiếp. Yêu cầu SV đưa ra các ví dụ và sau đó làm
các bài tập ngữ pháp trong sách. Cho học sinh thảo
luận theo cặp. Gọi một số học sinh đọc câu trả lời và
xác nhận câu trả lời đúng. 
(Teachers help students review Reported Speech. Ask
students to look at some sentences from the previous
listening task and find out how to change a direct
statement/question to a reported one. Have students
give examples and then do grammar tasks in the book.
Have students discuss the answers in pairs. Call on
some students to say the answers out loud and confirm
the correct answer.)
Stu: SV nắm vững quy tắc đổi câu tường thuật. SV làm
bài tập ngữ pháp và kiểm tra đáp án cùng bạn trước khi
GV đưa đáp án cuối cùng. 
(Students can get the rules of changing reported
statements and questions. Students do exercises and
check their answers with their partners before the
teachers give out the final answers.)

L.O.3.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giới thiệu với SV chủ đề bài nghe: Chris
Hadfield liên lạc với mọi người ở Trái Đất từ Trạm
không gian ISS như thế nào? Sau đó, hướng dẫn SV
cách làm bài tập nghe. Bật bài nghe 2 – 3 lần, trong đó
có 1 lần nghe không dừng và 2 lần nghe có dừng lại để
SV theo kịp thông tin. Tùy trình độ của lớp, GV điều
chỉnh số lần nghe. 
(Teachers introduce to the students the topic of the
listening lesson: How Chris Hadfield communicated
with people on Earth while he was on the ISS. Then,
guide students how to do the listening exercise. Play
the listening task 2-3 times, including listening without
stopping once and listening with pauses twice so that
students can grasp the information. Teachers can
adjust the number of times based on the level of the
students.)
Stu: SV làm 2 bài tập nghe trong sách theo hướng dẫn
của GV. 
(Students do 2 listening tasks in the book under the
guidance of the teachers.)
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8 BÀI 8 (tt.)
 8B. Intercultural Communication

 8D. TED Talk - 10 ways to have a better conversation 
(UNIT 8 (cont.)

 8B. Intercultural Communication
 8D. TED Talk - 10 ways to have a better conversation)

L.O.1.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV yêu cầu SV đọc quy tắc tạo tính từ phủ định
bằng cách thêm các tiếp đầu ngữ phủ định, rồi từ đó nghĩ
ra các ví dụ khác minh họa. GV giao bài tập từ vựng cho
SV tiếp tục làm theo nhóm. GV gọi SV đọc đáp án. GV
ghi chú các từ hay bị phát âm sai, các cụm từ lên bảng và
cho SV luyện tập phát âm. 
(Teachers ask students to look at the rules of making
negative adjectives by adding the negative prefixes, and
think out some other examples. Teachers ask students to
do the vocabulary task in groups, call on some students to
say the answers aloud, write frequently mispronounced
words and collocations on the board, and then have
students practice pronunciation.)
Stu: SV làm bài tập từ vựng. So sánh đáp án với bạn. Ghi
chép từ mới. 
(Students do the vocabulary tasks. Compare the answers.
Take notes of new words)

L.O.4.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giới thiệu với SV bài báo viết về những việc
xảy ra khi sinh viên các nước học cùng nhau. GV
hướng dẫn SV làm bài tập đọc nối các tiêu đề và xác
định thông tin đúng hay sai. GV cấm SV sử dụng
Google dịch. 
(Teachers introduce the article about what happened
when students from different nationalities spent time
together. Teacher guide students to do the reading
comprehension tasks (Match headings & Decide the
true or false information). Do not allow students to use
Google Translate.)
Stu: SV làm bài tập đọc hiểu mà không sử dụng
Google dịch. 
(Students do reading comprehension tasks without
Google Translate.)

L.O.3.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV yêu cầu SV tra từ mới ở nhà trước khi đến
lớp. GV yêu cầu SV ngồi theo nhóm 4-5 người để cùng
làm các bài tập đọc hiểu cho Trích đoạn 1,2,3. Kiểm tra
câu trả lời cùng nhau. Sau đó, yêu cầu SV thảo luận 2
trong số 5 câu hỏi trong nhiệm vụ “Quan điểm của tôi”
và chia sẻ ý tưởng với các nhóm khác. 
(Teachers have students look up new words at home
before class. Teachers asks students to sit in groups of
4-5 people and do the comprehension tasks for Parts
1,2,3. Check the answers together. Then ask them to
discuss 2 out of 5 questions in the “My perspective”
task and share the ideas with other groups.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm sau khi xem các
trích đoạn của video. Trình bày ý kiến của mình với
các nhóm khác. 
(Students discuss the question in groups. Present their
ideas with other groups. )
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9 BÀI 8 (tt.)
 8E. I hear what you're saying

 Ôn tập bài 8 
(UNIT 8 (cont.)

 8E. I hear what you're saying
 Review Unit 8)

L.O.5.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV yêu cầu SV làm việc theo cặp. SV làm bài tập
nghe để nhận biết các cụm từ cần dùng khi thể hiện sự
đồng cảm. Hướng dẫn SV sử dụng cụm từ hợp lý, và quan
sát phần thực hành của SV. GV di chuyển để hỗ trợ SV
khi cần. Sau đó, GV gọi một số SV đóng vài và đưa ra
nhận xét. 
(Teachers asks students to work in pairs, and do the
listening task to identify the useful language they have to
use when showing the sympathy. Guide them how to use
the expressions appropriately. Circulate to assist if
necessary. Teachers then call on some students to make
the roleplay, and give them the feedback.)
Stu: SV làm bài theo cặp. SV thực hành nói với bạn trong
khoảng thời gian quy định. Tiếp thu ý kiến đóng góp của
GV. 
(Students work in pair. They practice speaking with their
partners in the alloted time. Then get the feedback from
teachers for their production.)

L.O.6.3 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV yêu cầu SV đọc đoạn email mẫu và làm bài
tập về kỹ năng viết để khái quát các cụm từ và bố cục
dùng cho một email phàn nàn. Yêu cầu SV làm bài tập
thực hành tại lớp hoặc ở nhà, và nhận xét từng SV. GV
yêu cầu SV ôn tập các nội dung đã học ở bài 8. 
(Teachers asks students to read the model email and do
the writing skill tasks to generalize the language as
well as the layout for a complaint email. Have them do
the writing task in class or at home, and give feedback
individually. Teachers have students review what they
have learnt in Unit 8.)
Stu: SV đọc đoạn email mẫu và làm bài tập về kỹ năng
viết. SV thực hành viết để nhận được ý kiến đóng góp
của GV. SV ôn tập nội dung bài 8. 
(Students read the model email and do the writing skill
tasks. They have to complete the writing practice to get
the feedback from teachers. Students review Unit 8.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

10 BÀI 9
 9A. Entertain me

 9C. A bit of culture 
(UNIT 9

 9A. Entertain me
 9C. A bit of culture)

L.O.1.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV cho SV ngồi theo nhóm 4-5 người. Cho các
nhóm thảo luận các câu hỏi về nghệ thuật sáng tạo. Sau
đó, GV gọi các nhóm trả lời và sửa bài. GV giới thiệu chủ
đề bài học. GV giao bài tập từ vựng cho SV tiếp tục làm
theo nhóm. GV di chuyển quan sát, và gợi ý nếu SV chưa
làm được. GV gọi SV đọc đáp án. GV ghi chú các từ hay
bị phát âm sai, các cụm từ lên bảng và cho SV luyện tập
phát âm. 
(Teachers let students sit in groups of 4-5 people. Have all
the groups discuss questions about creative arts. Then,
teachers check the answers with the class, and introduce
the topic of the lesson. Teachers ask students to do the
vocabulary task in groups, circulate to observe, and assist
if students have any difficulties. Teachers call on some
students to say the answers aloud, write frequently
mispronounced words and collocations on the board, and
then have student practice pronunciation.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm. Làm bài tập từ
vựng. So sánh đáp án với bạn. Ghi chép từ mới. 
(Students discuss the question in groups. Do the
vocabulary tasks. Compare the answers. Take notes of
new words.)

L.O.3.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giới thiệu với SV về chuỗi 4 đoạn đối thoại về
các hình thức giải trí. Sau đó, hướng dẫn SV cách làm
bài tập nghe. Bật bài nghe 2 – 3 lần, trong đó có 1 lần
nghe không dừng và 2 lần nghe có dừng lại để SV theo
kịp thông tin. Tùy trình độ của lớp, GV điều chỉnh số
lần nghe. 
(Teachers introduce to the students 4 conversations
related to entertainment forms. Then, guide students
how to do the listening exercise. Play the listening task
2-3 times, including listening without stopping once
and listening with pauses twice so that students can
grasp the information. Teachers can adjust the number
of times based on the level of the students.)
Stu: SV làm 2 bài tập nghe trong sách theo hướng dẫn
của GV. 
(Students do 2 listening tasks in the book under the
guidance of the teachers.)

L.O.2.4 [ A.O.1.1 , A.O.2.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giúp SV ôn tập Mệnh đề quan hệ. Yêu cầu SV
quan sát một số câu và rút ra cách nối hai câu lại sử
dụng mệnh đề quan hệ. Yêu cầu SV đưa ra các ví dụ và
sau đó làm các bài tập ngữ pháp trong sách. Cho học
sinh thảo luận theo cặp. Gọi một số học sinh đọc câu
trả lời và xác nhận câu trả lời đúng. 
(Teachers help students review Relative clauses. Ask
students to look at some examples and find out how to
match two sentences using relative clauses. Have
students give examples and then do grammar tasks in
the book. Have students discuss the answers in pairs.
Call on some students to say the answers out loud and
confirm the correct answer.)
Stu: SV ôn tập Mệnh đề quan hệ. SV làm bài tập ngữ
pháp và kiểm tra đáp án cùng bạn trước khi GV đưa
đáp án cuối cùng 
(Students review Relative clauses. Students do
exercises and check their answers with their partners
before the teachers give out the final answers.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

11 BÀI 9 (tt.)
 9B. Fast art, big art

 9D. TED Talk - The world’s most boring television and why
it’s hilariously addictive 
(UNIT 9 (cont.)

 9B. Fast art, big art
9D. TED Talk - The world’s most boring television and why
it’s hilariously addictive)

L.O.4.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV cho SV thảo luận về lợi ích của việc đọc sách, và
giới thiệu bài đọc về hai họa sĩ vẽ trang bìa sách. GV
hướng dẫn SV làm bài tập đọc hiểu tìm ý chính của bài
đọc, trả lời câu hỏi chi tiết. GV cấm SV sử dụng Google
dịch. 
(Teachers ask students to discuss the benefits of reading,
then introduce the reading text about two artists
specializing in book covers. Teacher guide the students to
do the reading comprehension tasks (Choose the best
summary & Answer detailed questions). Do not allow
students to use Google Translate.)
Stu: Students do reading comprehension tasks without
Google Translate. 
(SV làm bài tập đọc hiểu mà không sử dụng Google dịch.)

L.O.3.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV yêu cầu SV tra từ mới ở nhà trước khi đến
lớp. GV yêu cầu SV ngồi theo nhóm 4-5 người để cùng
làm các bài tập đọc hiểu cho Trích đoạn 1,2,3. Kiểm tra
câu trả lời cùng nhau. Sau đó, yêu cầu SV thảo luận 2
trong số 5 câu hỏi trong nhiệm vụ “Quan điểm của tôi”
và chia sẻ ý tưởng với các nhóm khác. 
(Teachers have students look up new words at home
before class. Teachers asks students to sit in groups of
4-5 people and do the comprehension tasks for Parts
1,2,3. Check the answers together. Then ask them to
discuss 2 out of 5 questions in the “My perspective”
task and share the ideas with other groups.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm sau khi xem các
trích đoạn của video. Trình bày ý kiến của mình với
các nhóm khác. 
(Students discuss the question in groups. Present their
ideas with other groups.)

L.O.1.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV đưa các ví dụ về cũng các tranh minh họa để
SV đoán nghĩa của các cụm từ với "make". Sau đó, GV
giao bài tập từ vựng cho SV tiếp tục làm theo nhóm.
GV di chuyển quan sát, và gợi ý nếu SV chưa làm
được. GV gọi SV đọc đáp án. GV ghi chú các từ hay bị
phát âm sai, các cụm từ lên bảng và cho SV luyện tập
phát âm. 
(Teachers show the examples along with the
illustrations, and have students guess the meaning of
the expressions with "make". Then teachers asks
students to do the vocabulary building task to learn the
meaning of other expressions with "make". Teachers
circulate to observe, and assist if students have any
difficulties. Then teachers call on some students to say
the answers aloud, write frequently mispronounced
words and collocations on the board, and then have
student practice pronunciation)
Stu: SV làm bài tập từ vựng. So sánh đáp án với bạn.
Ghi chép từ mới. 
(Students do the vocabulary tasks. Compare the
answers. Take notes of new words.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

12 BÀI 9 (tt.)
 9E. Well-worth seeing

 Ôn tập bài 9 
(UNIT 9

 9E. Well-worth seeing
 Review Unit 9)

L.O.6.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV yêu cầu SV đọc đoạn email mẫu và làm bài tập
về kỹ năng viết để khái quát các cụm từ và bố cục dùng
cho một email miêu tả một địa điểm. Yêu cầu SV làm bài
tập thực hành tại lớp hoặc ở nhà, và nhận xét từng SV. GV
yêu cầu SV ôn tập các nội dung đã học ở bài 9. 
(Teachers asks students to read the model email and do
the writing skill tasks to generalize the language as well
as the layout for an email describing a place and its
culture. Have them do the writing task in class or at home,
and give feedback individually. Teachers have students
review what they have learnt in Unit 9.)
Stu: SV đọc đoạn email mẫu và làm bài tập về kỹ năng
viết. SV thực hành viết để nhận được ý kiến đóng góp của
GV. SV ôn tập nội dung bài 9. 
(Students read the model email and do the writing skill
tasks. They have to complete the writing practice to get
the feedback from teachers. Students review Unit 9.)

L.O.5.4 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV yêu cầu SV làm việc theo cặp. SV làm bài tập
nghe để nhận biết các cụm từ cần dùng yêu cầu, đưa ra
đề xuất hoặc thể hiện sự dè dặt. Hướng dẫn SV sắp xếp
ý tưởng, và quan sát phần thực hành của SV. GV di
chuyển để hỗ trợ SV khi cần. Sau đó, GV gọi một số
SV thực hành đóng vai và đưa ra nhận xét. 
(Teachers asks students to work in pairs, and do the
listening task to identify the useful language they have
to use when make, ask for recommendations and show
reservation. Guide them how to arrange the ideas and
observe their practice. Circulate to assist if necessary.
Teachers then call on some students to do the role-play,
and give them the feedback.)
Stu: SV làm bài theo cặp. SV thực hành nói với bạn
trong khoảng thời gian quy định. Tiếp thu ý kiến đóng
góp của GV. 
(Students work in pair. They practice speaking with
their partners in the alloted time. Then get the
feedback from teachers for their production.)

13 BÀI 10
 10A. Spend your time wisely

 10C. Plenty of time 
(UNIT 10

 10A. Spend your time wisely
 10C. Plenty of time)

L.O.1.5 [ A.O.2.1 , A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3.1 ]
Lec: GV cho SV ngồi theo nhóm 4-5 người. Cho các
nhóm thảo luận các câu hỏi về việc sử dụng thời gian. Sau
đó, GV gọi các nhóm trả lời. GV giới thiệu chủ đề bài
học. GV giao bài tập từ vựng cho SV tiếp tục làm theo
nhóm. GV di chuyển quan sát, và gợi ý nếu SV chưa làm
được. GV gọi SV đọc đáp án. GV ghi chú các từ hay bị
phát âm sai, các cụm từ lên bảng và cho SV luyện tập phát
âm. 
(Teachers let students sit in groups of 4-5 people. Have all
the groups answer questions about using time Then,
teachers check the answers with the class, and introduce
the topic of the lesson. Teachers ask students to do the
vocabulary task in groups, circulate to observe, and assist
if students have any difficulties. Teachers call on some
students to say the answers aloud, write frequently
mispronounced words and collocations on the board, and
then have student practice pronunciation.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm. Làm bài tập từ
vựng. So sánh đáp án với bạn. Ghi chép từ mới. 
(Students discuss the question in groups. Do the
vocabulary tasks. Compare the answers. Take notes of
new words.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

L.O.3.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giới thiệu với SV chủ đề bài nghe: Lời
khuyên của người cao tuổi dành cho người trẻ. Sau đó,
hướng dẫn SV cách làm bài tập nghe. Bật bài nghe 2 –
3 lần, trong đó có 1 lần nghe không dừng và 2 lần nghe
có dừng lại để SV theo kịp thông tin. Tùy trình độ của
lớp, GV điều chỉnh số lần nghe. 
(Teachers introduce to the students the topic of the
listening lesson: Advice of old people for young
generations. Then, guide students how to do the
listening exercise. Play the listening task 2-3 times,
including listening without stopping once and listening
with pauses twice so that students can grasp the
information. Teachers can adjust the number of times
based on the level of the students.)
Stu: SV làm 2 bài tập nghe trong sách theo hướng dẫn
của GV. 
(Students do 2 listening tasks in the book under the
guidance of the teachers.)

L.O.2.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV giúp SV ôn tập về câu điều kiện loại 3. Yêu
cầu SV quan sát một số câu và xác định loại câu điều
kiện, cách đặt câu và sử dụng. Yêu cầu SV đưa ra các
ví dụ và sau đó làm các bài tập ngữ pháp trong sách.
Cho học sinh thảo luận theo cặp. Gọi một số học sinh
đọc câu trả lời và xác nhận câu trả lời đúng. 
(Teachers help students review Third conditional
sentences. Ask students to look at some sentences and
identify the type of the conditional sentence, how to
form and use it. Have students give examples and then
do grammar tasks in the book. Have students discuss
the answers in pairs. Call on some students to say the
answers out loud and confirm the correct answer.)
Stu: SV ôn tập câu điều kiện loại 3. SV làm bài tập ngữ
pháp và kiểm tra đáp án cùng bạn trước khi GV đưa
đáp án cuối cùng. 
(Students review Third conditional sentences. Students
do exercises and check their answers with their
partners before the teachers give out the final
answers.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

14 BÀI 10 (tt.)
 10B. The man who mastered time

 10D. TED Talk - Inside the man of a master procrastinator 
(UNIT 10 (cont.)

 10B. The man who mastered time
 10D. TED Talk - Inside the man of a master procrastinator)

L.O.4.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV yêu cầu SV làm việc theo nhóm 4-5 người. Yêu
cầu SV tra cứu thông tin về "longitude problem" và "John
Harrison", sau đó chia sẻ thông tin tìm được với các
nhóm. GV hướng dẫn SV làm bài tập đọc hiểu xác định
thông tin đúng hay sai, và tìm từ gần nghĩa với từ trong
bài. GV cấm SV sử dụng Google dịch. 
(Teachers ask students to work in groups of 4-5 people.
Have them search for "longitude problem" and "John
Harrison", and share what they have found out with other
groups. Teacher guide the students to do the reading
comprehension tasks (True or False, Match the
definitions). Do not allow students to use Google
Translate.)
Stu: SV làm bài tập đọc hiểu mà không sử dụng Google
dịch. 
(Students do reading comprehension tasks without Google
Translate.)

L.O.3.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.2.1 , A.O.3.1 ]
Lec: GV yêu cầu SV tra từ mới ở nhà trước khi đến
lớp. GV yêu cầu SV ngồi theo nhóm 4-5 người để cùng
làm các bài tập đọc hiểu cho Trích đoạn 1,2,3. Kiểm tra
câu trả lời cùng nhau. Sau đó, yêu cầu SV thảo luận 2
trong số 5 câu hỏi trong nhiệm vụ “Quan điểm của tôi”
và chia sẻ ý tưởng với các nhóm khác. 
(Teachers have students look up new words at home
before class. Teachers asks students to sit in groups of
4-5 people and do the comprehension tasks for Parts
1,2,3. Check the answers together. Then ask them to
discuss 2 out of 5 questions in the “My perspective”
task and share the ideas with other groups.)
Stu: SV thảo luận câu hỏi theo nhóm sau khi xem các
trích đoạn của video. Trình bày ý kiến của mình với
các nhóm khác. 
(Students discuss the question in groups. Present their
ideas with other groups. )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

15 BÀI 10 (tt.)
 10E. Milestones

 Ôn tập bài 10 
(UNIT 10 (cont.)

 10E. Milestones
 Review Unit 10)

L.O.5.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV yêu cầu SV làm việc theo nhóm 4-5 người. SV
làm bài tập nghe để nhận biết các cụm từ cần dùng khi
giải thích lý do và nguyên nhân. Hướng dẫn SV thảo luận
theo nhóm, và quan sát phần thực hành của SV. GV di
chuyển để hỗ trợ SV khi cần. Sau đó, GV cho các nhóm
thi hùng biện và đưa ra nhận xét. 
(Teachers asks students to work in groups of 4-5 people.
Have students do the listening task to identify the useful
language they have to use when explaining causes and
reasons. Guide them how to discuss and observe their
practice. Circulate to assist if necessary. Teachers then
organize the speaking contest among groups, and give
them the feedback in the end.)
Stu: SV làm bài theo cặp. SV thực hành nói với bạn trong
khoảng thời gian quy định. Tiếp thu ý kiến đóng góp của
GV. 
(Students work in groups of 4-5 people. They practice
speaking with their partners in the allotted time. Then get
the feedback from teachers for their production)

L.O.6.5 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 ]
Lec: GV cho SV làm việc nhóm 4-5 người. GV yêu
cầu SV đọc đề bài luận về độ tuổi bạn nên rời nhà sống
tự lập, sau đó thảo luận một số lý do ủng hộ hoặc phản
đối lựa chọn của mình. Sau đó, GV giới thiệu bài văn
mẫu rồi yêu cầu SV nhận xét cách bố trí ý, và hướng
dẫn SV cách lên bố cục cho kiểu bài này. Yêu cầu SV
làm bài tập thực hành tại lớp hoặc ở nhà, và nhận xét
từng SV. GV yêu cầu SV ôn tập các nội dung đã học ở
bài 10. 
(Teachers asks students to work in groups of 4-5
people. Have students read the writing task and discuss
some pros of and against leaving home when they
finish school. Then teachers share with them the model
essay and ask them to give comments on the layout.
Teachers show students how to develop and arrange
ideas in a pro and con essay before having them do the
writing task in class or at home, and giving feedback
individually later. Teachers have students review what
they have learnt in Unit 10.)
Stu: SV đọc bài văn mẫu và làm bài tập về kỹ năng
viết. SV thực hành viết để nhận được ý kiến đóng góp
của GV. SV ôn tập nội dung bài 10, 
(Students read the model essay and do the writing skill
tasks. They have to complete the writing practice to get
the feedback from teachers. Students review Unit 10.)

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