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1. Giới thiệu
Chương trình đào tạo Anh văn được xây dựng theo khung trình độ châu Âu bao
gồm chương trình tổng thể gồm 3 cấp độ. Khung trình độ chung châu Âu (Common
European Framework Reference – CEFR) là cơ sở tham chiếu để đánh giá và ước lượng
năng lực ngoại ngữ của người học trong suốt quá trình học. Đây là chuẩn được Hội đồng
Liên minh Châu Âu thừa nhận năm 2001 và được nhiều nước áp dụng. Gần đây, Bộ Giáo
dục và Đào tạo cũng công nhận CEFR là chuẩn đánh giá cho rất nhiều chương trình dạy
và học ngoại ngữ ở nước ta như Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT đã quy định chuẩn đầu
vào và đầu ra của Thạc sĩ dựa trên chuẩn này hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định
giáo viên giảng dạy Anh văn tiểu học, trung học cũng phải đạt tiêu chuẩn B1. Chuẩn gồm
06 cấp bậc A1,A2,B1,B2,C1 và C2 như sau:
Khung trình độ chung châu Âu (Common European Framework Reference –
CEFR)

Proficient
User

Sử dụng
thành thạo

Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu hết văn nói và viết. Có thể tóm tắt
thông tin từ các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại thông tin
C2 và trình bày lại một cách logic. Có thể diễn đạt tức thì, rất trôi chảy
và chính xác, phân biệt được được các ý nghĩa tinh tuý khác nhau
trong các tình huống phức tạp.
Có thể hiểu được các văn bản dài với phạm vi rộng và nhận biết được
hàm ý. Có thể diễn đạt trôi chảy và tức thì mà không phải khó khăn
lắm tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu
C1 quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn. Có thể
viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được
khả năng sử dụng tốt bố cục văn bản, từ ngữ nối câu và các công cụ
liên kết từ ngữ.

Có thể hiểu ý chính của văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu
Independent
User
B2 tượng kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của
mình. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy và tự nhiên để có thể giao
tiếp thường xuyên với người bản ngữ mà không làm cho bên giao tiếp

Sử dụng độc
lập

nào bị căng thẳng. Có thể viết văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ
đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề,
nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn
khác nhau.
Có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn (standard
input), rõ ràng về các vấn đề quen thuộc trong công việc, trường học,
giải trí, v.v. Có thể xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi
B1 đến nơi sử dụng ngôn ngữ. Có thể viết đơn giản nhưng liên kết về các
chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những
kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình
bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của mình.

Basic User

Sử dụng cơ
bản

Có thể hiểu được các câu và cấu trúc thường xuyên được sử dụng liên
quan đến nhu cầu giao tiếp tối cần thiết (chẳng hạn như các thông tin
về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm. Có thể giao
A2 tiếp về những chủ đề giao tiếp đơn giản, sự vụ cần trao đổi thông tin
về những vấn đề quen thuộc hàng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản
thân mình, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu
thiết yếu.
Có thể hiểu và sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật và các từ
ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bàn
A1 thân và người khác và có thể trả lời những thông tin về bản thân mình
như sống ở đâu, biết ai và có cái gì. Có thể giao tiếp đơn giản nếu
người đối thoại nói chậm và rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.

2. Mục tiêu
Chương trình tiếng Anh dành cho CBCC-VC được thiết kế với các mục tiêu cụ thể
như sau:
1. Giúp đội ngũ CBCC-VC nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc
liên quan từ đó giúp nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng công việc để hội nhập với
nền quản lý trong khu vực và trên thế giới.
2. Giúp đội ngũ CBCC-VC thường xuyên tiếp cận được thông tin khoa học kỹ
thuật mới trên thế giới, mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về những lĩnh vực chuyên môn liên
quan.

3. Giúp đội ngũ CBCC-VC có đủ điều kiện ngoại ngữ để học tập nâng cao trình độ,
đặc biệt đối với các đối tượng có nhu cầu tham dự các khóa đào tạo sau đại học hoặc các
khóa thực tập ở các nước sử dụng tiếng Anh.

3. Đối tượng:
- Giáo viên các Trường trực thuộc Bộ NN và PTNT
- Nghiên cứu viên các Viện trực thuộc Bộ NN và PTNT
- Công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp và PTNT
- Các đối tượng có nhu cầu khác

4. Phương pháp giảng dạy
Phương pháp giảng dạy chủ đạo được áp dụng cho chương trình là: task-based
learning. Theo phương pháp này, phần lớn giờ học trên lớp dành cho các hoạt động thực
hành của người học hơn là giảng giải kiến thức cơ bản vốn đã được trình bày rất rõ trong
giáo trình hay sách tham khảo. Với môi trường học như vậy, người học buộc phải thực
hiện tích cực bài tập tình huống/nhiệm vụ (task) được giao. Phương pháp này giúp việc
giảng dạy của giảng viên đạt nhiều hiệu quả hơn và đồng thời giúp người học có phương
pháp học chủ động và tích cực hơn.
Ngoài ra, việc tự học cũng là một phần quan trọng giúp người học đạt được những
tiến bộ đáng kể trong quá trình học. Giảng viên phụ trách lớp học hoặc trợ giảng sẽ duy trì
liên lạc thường xuyên với người học qua email để giúp người học thực hiện các bài tập,
trả lời các thắc mắc cũng như tư vấn cho người học cách học hiệu quả.

5. Nội dung chương trình
Cấu trúc chương trình
Để tham gia chương trình, người học có thể dự kiểm tra đầu vào (placement test) để
được xếp vào khóa học phù hợp hoặc có thể nghiên cứu đề cương của từng khóa học cùng
với việc tham khảo khung CEFR để tự quyết định lựa chọn khóa học phù hợp với trình
độ.
Trong chương trình tổng thể, 2 cấp độ đầu (A1 và A2) được xây dựng nhằm cung
cấp và bổ sung những kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho người học để có thể
học ở những cấp độ cao hơn.
Sau khi hoàn thành 2 cấp độ A1 và A2, người học có thể lựa chọn chương trình
Tiếng Anh giao tiếp (English for Business Communication) hoặc Tiếng Anh học thuật
(English for Specific Academic Purposes) tùy theo mục đích sử dụng của mình.
5.1.

Cấu trúc chương trình được mô tả trong sơ đồ sau:

5.2. Mô tả chương trình
5.2.1. Chương trình cấp độ I
Tên chương trình:
Chương trình tiếng Anh I (English I)
Số tiết học:
150 tiết học trên lớp và thời gian tự học.

Phân bổ thời gian:
Khóa học dự kiến sẽ kéo dài 6 tháng. Một tuần học 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết.
Điều kiện tiên quyết:
Người học phải có năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ A1 trong khung CEFR
Mô tả chung:
Chương trình cung cấp và kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh dành cho người
học có trình độ cơ bản (A1 - basic user). Chương trình gồm các chủ đề về khoa học, học
thuật hoặc chủ đề về cuộc sống thường nhật như: Academic Life Around the World,
Experiencing Nature, Living to eat, or Eating to Live?, In the Community, Home,
Cultures of the World, Health, Entertainment and the Media, Social Life and Sports.
Người học sẽ phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết qua các bài tập tình huống (tasks)
trên nền các chủ đề đó. Ngoài ra, chương trình cũng bổ sung các kiến thức ngữ pháp, ngữ
âm và từ vựng cần thiết giúp người học thực hành và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ.
Kết thúc khóa học năng lực sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) sẽ được nâng từ cấp
độ A1 lên A2 trong khung CEFR.
Giáo trình tài liệu giảng dạy
1. Interactions 1 Listening/Speaking, Silver Edition, Judith Tanka & Paul Most, Mc
GrawHill 2007.
2. Interactions 1 Reading, Silver Edition, Elaine Kirn & Pamela Hartmann, Mc
GrawHill 2007.
3. Interactions 1 Writing, Silver Edition, Cheryl Pavlik & Margaret Keenan Segal,
Mc GrawHill 2007.
4. Interactions 1 Grammar, Silver Edition, Elaine Kirn& Darcy Jack, Mc GrawHill
2007.
5.2.2. Chương trình cấp độ II
Tên chương trình:
Chương trình tiếng Anh II (English II)
Số tiết học:
200 tiết học trên lớp và thời gian tự học.
Phân bổ thời gian:
Khóa học dự kiến sẽ kéo dài 6 tháng. Một tuần học 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết
Điều kiện tiên quyết:
Người học phải có năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trong khung CEFR
Mô tả chung:
Chương trình cung cấp và kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh dành cho người
học có trình độ cơ bản (A2 - basic user). Nội dung chương trình gồm các chủ đề gồm các

các chủ đề về khoa học, học thuật hoặc chủ đề về cuộc sống thường nhật như: Education
and Student Life, City Life, Business and Money, Jobs and Professions, Lifestyles
Around the World, Global Connections, Language and Communication, Tastes and
Preferences, New Frontiers và Ceremonies. Người học sẽ phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết thông qua các bài tập tình huống (tasks) trên nền các chủ đề đó. Ngoài ra,
chương trình cũng bổ sung các kiến thức ngữ pháp, ngữ âm và từ vựng cần thiết giúp
người học thực hành và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Kết thúc khóa học năng lực sử
dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) sẽ được nâng từ cấp độ A2 lên B1 trong khung
CEFR.
Giáo trình tài liệu giảng dạy
1. Interactions 2 Listening/Speaking, Silver Edition, Judith Tanka & Lida R. Baker,
Mc GrawHill 2007.
2. Interactions 2 Reading, Silver Edition, Elaine Kirn & Pamela Hartmann, Mc
GrawHill 2007.
3. Interactions 2 Writing, Silver Edition, Cheryl Pavlik & Margaret Keenan Segal,
Mc GrawHill 2007.
4. Interactions 2 Grammar, Silver Edition, Patricia K. Werner, John P. Nelson,
Keesia Hyzer
& Mary Mitchell Church, Mc GrawHill 2008.
5.2.3. Chương trình cấp độ III
Người học có thể chọn 1 trong hai chương trình sau:
5.2.3.1. Chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế
Tên chương trình:
Chương trình tiếng Anh giao tiếp
(English for Business Communication - EBC)
Số tiết học:
Từ 200 đến 250 tiết học trên lớp và thời gian tự học.
Phân bổ thời gian:
Khóa học dự kiến sẽ kéo dài 6 tháng. Một tuần học 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết.
Điều kiện tiên quyết:
Người học phải có năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B1 trong khung CEFR
Mô tả chung:
Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh dành cho người
học có trình độ trung cấp (B1 – sử dụng độc lập). Chương trình dành cho các đối tượng
người học muốn nâng cao khả năng giao tiếp để sử dụng trong môi trường làm việc quốc

tế. Trên nền ngữ cảnh văn phòng, công ty hoặc một cơ quan làm việc chương trình sẽ
giúp người học phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh như :
(i) cách xã giao trong môi trường đa văn hóa;
(ii) gọi và trả lời điện thoại;
(iii) ngôn ngữ và phương thức hội họp;
(iv) viết thư tín thương mại, báo cáo, email; và
(v) trình bày, thuyết trình trong các phiên họp hoặc hội nghị.
Kết thúc khóa học năng lực sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) sẽ được nâng từ
cấp độ B1 lên B2 trong khung CEFR.
Giáo trình tài liệu giảng dạy
1. Communicatingin Business, Simon Sweeney, Cambridge University Press2009
2. English for socializing, Express Series, Sylee Gore & David Gordon Smith,
Oxford University Press, 2007
3. English for emails, Express Series, Rebecca Chapman, Oxford University Press,
2007
4. English for presentations, Express Series, Marion Grussendorf, Oxford University
Press, 2007
5. English for meetings, Express Series, Kenneth Thomson, Oxford University
Press, 2007
6. English for telephoning, Express Series, David Gordon Smith, Oxford University
Press, 2007
7. A handbook of commercial correspondence, A. Ashley, Oxford University Press,
2002
5.2.3.2. Chương trình tiếng Anh học thuật
Tên chương trình:
Chương trình tiếng Anh dành cho mục đích học thuật
(English for Specific Academic Purposes - ESAP)
Số tiết học:
Từ 200 đến 250 tiết học trên lớp và thời gian tự học.
Phân bổ thời gian:
Khóa học dự kiến sẽ kéo dài 6 tháng. Một tuần học 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết.
Điều kiện tiên quyết:
Người học phải có năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B1 trong khung CEFR
Mô tả chung:
Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh dành cho người
học có trình độ trung cấp (B1 – sử dụng độc lập). Đây là chương trình tiếng Anh được

thiết kế với mục đích đặc biệt so với các chương trình tiếng Anh học thuật khác và nội
dung tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Chương trình dành cho các đối tượng người học lớn
tuổi muốn phát triển kỹ năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kinh tế và kỹ
năng viết các chủ đề học thuật ở mức độ cơ bản. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp người
học:
(i) Nâng cao kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc từ vựng trong tiếng Anh. Phát triển và
luyện tập từ vựng chuyên ngành. Hướng dẫn học viên nắm vững cách cấu tạo từ và biết
dùng ngữ cảnh để đoán nghĩa từ mới;
(ii) Phát triển và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu như đọc nhanh để hiểu ý chính, lấy ra
đựơc thông tin chi tiết và hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;
(iii) Phát triển và rèn luyện kỹ năng trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã
được nghe hoặc/và được đọc; và
(iv) Rèn luyện kỹ năng viết tóm tắt ý chính từ văn bản hay ngôn bản, viết tóm tắt bài
báo khoa học.
Kết thúc khóa học năng lực sử dụng tiếng Anh (đọc, viết) sẽ được nâng từ cấp độ B1
lên B2 trong khung CEFR.
Giáo trình tài liệu giảng dạy
Giảng viên ngoại ngữ sẽ biên tập thành tài liệu giảng dạy riêng từ các giáo trình và
tài liệu sau:
1. English for Business Studies, Ian MacKenzie, Cambridge University Press, 2002
2. English for Accounting, Express Series, Evan Frendo & Sean Mahoney, Oxford
University Press, 2007
3. English for Marketing and Advertising, Express Series, Sylee Gore, Oxford
University Press, 2007.
4. Market Leader – International Management, Adrian Pilbeam, Longman, 2000
5. Market Leader – Banking and Finance, Christine Johnson, Longman, 2000
6. Market Leader – Business Grammar and Usage, Peter Strutt, 2000
7. Academic writing: a handbook for international students, Stephen Bailey,
Routledge 2011
8. A handbook of commercial correspondence, A. Ashley, Oxford University Press,
2002

6. Phương pháp đánh giá
Kết hợp giữa hai hình thức kiểm tra định kỳ và thi cuối khóa: thành tích và tiến bộ
trong học tập của người học sẽ thể hiện qua khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp
(nghe, nói, đọc viết) thông qua các chủ đề nội dung đã học. (Sẽ chi tiết hóa loại hình bài
tập áp dụng sau khi khóa học cụ thể được triển khai).

Nội dung của các bài thi kiểm tra bám sát nội dung và chủ đề của giáo trình và theo
mục tiêu cần đạt được của từng chương liên quan đến từ vựng theo chủ đề, ngữ pháp và
kỹ năng ngôn ngữ (sẽ chi tiết hóa chủ đề nội dung áp dụng).

