
 
 I. Giới thiệu  

Hiện nay IELTS đang là kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh được đông đảo thí 
sinh lựa chọn để đáp ứng yêu cầu chứng minh trình độ đầu vào/ đầu ra của các chương 
trình học thuật hoặc để miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, bên cạnh các mục đích 
khác như tìm việc, làm hồ sơ di dân…  

Theo khảo sát gần đây của Chi Nhánh 2 TTNN Đại học Sư phạm, trong số 4 kỹ năng 
được đánh giá qua kỳ thi IELTS, kỹ năng gây khó khăn nhất (dẫn đến điểm số thấp 
nhất) chính là kỹ năng Viết. Một số lý do giải thích cho điều này là: 

• Các giáo trình/ chương trình học tiếng Anh hiện đại không chú trọng phát triển kỹ 
năng viết, đặc biệt là viết học thuật. Phần lớn ngữ liệu phục vụ kỹ năng viết trong các 
giáo trình này chỉ là viết theo cấu trúc được hướng dẫn hoặc viết các bản văn ngắn 
với văn phong phi học thuật như viết bưu thiếp, viết thư điện tử, mẩu nhắn tin trong 
cơ quan (memo) v.v. trong khi môn Viết của kỳ thi IELTS đòi hỏi thí sinh phải viết 
theo văn phong học thuật thật sự (đối với mô-đun học thuật). 

• Môn Viết của kỳ thi IELTS bao gồm dạng thức viết miêu tả biểu đồ, đồ thị hoặc tiến 
trình dựa trên đồ họa. Đây là dạng thức đặc trưng của chỉ bài thi này; vì vậy, nếu 
không có sự chuẩn bị phù hợp, thí sinh sẽ khó có cơ hội đạt điểm cao, ngay cả khi 
năng lực sử dụng tiếng Anh nói chung của họ là tốt. 

• Môn Viết của kỳ thi IELTS có quy định chặt chẽ về số lượng từ tối thiểu, đặc biệt 
trong điều kiện thí sinh chịu áp lực rất lớn về thời gian (60 phút cho một bài Viết Task 
1 tối thiểu 150 từ và một bài Viết Task 2 tối thiểu 250 từ) nên hầu như các phương 
pháp làm bài thi môn Viết theo kiểu truyền thống (ví dụ như việc viết bản “nháp” hay 
làm dàn bài chi tiết) đều dẫn đến kết quả là thí sinh không kịp hoàn thành bài viết 
trong khung thời gian quy định nếu không có sự điều chỉnh phù hợp. 

• Để đạt được điểm Viết cao (từ 7.0 trở lên) thí sinh không chỉ phải viết đúng chính tả 
và ngữ pháp mà còn phải đạt được những chuẩn mực nhất định về Task 
achievement/ Task response (giải quyết tốt yêu cầu của đề bài), Coherence and 
Cohesion (tính chặt chẽ và độ gắn kết của lập luận) bên cạnh vốn từ phong phú và 
đa dạng. Các giáo trình tiếng Anh tổng hợp/ tích hợp thường không có đủ không 
gian/ thời gian để khai thác các khía cạnh này. 

Để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận học viên về việc cải thiện điểm số môn Viết 
IELTS và các đối tượng khác, Chi Nhánh 2 bắt đầu triển khai khóa học IELTS 
Academic Writing. 

 
 II. Cấu trúc các môn thi IELTS và Cấu trúc bài thi môn Viết IELTS 

 
 Khối thi Học thuật 

(Academic Module) 
Khối thi Đào tạo Tổng quát 
(General Training Module) 

Thời  
gian 

NGHE 4 section; 40 câu hỏi 30phút 
ĐỌC 3 section; 40 câu hỏi 3 section; 40 câu hỏi 60phút 
VIẾT 2 câu hỏi (150từ và 250từ) 2 câu hỏi (150từ và 250từ) 60phút 
NÓI 3 section 15phút 

Môn Viết học thuật của IELTS bao gồm 2 bài, được gọi là Task 

• Task 1: Đề viết trình bày một đồ họa dưới hình thức biểu đồ hoặc đồ thị và yêu cầu 
thí sinh viết một bản văn mang tính miêu tả theo các yêu cầu cụ thể. Thí sinh phải 
viết tối thiểu 150 từ dựa trên thông tin được cho trong đồ họa. 

 

 
(Hình minh họa – IELTS Writing Task 1)         

• Task 2:  Thí sinh phải viết một bài văn nghị luận có độ dài tối thiểu là 250 từ để thực 
hiện các yêu cầu cụ thể được cho trong đề bài. 

 

 

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful 
career, while others believe that it is better to get a job straight after school. 
Discuss both views and give your opinion. 

 

(Hình minh họa IELTS Writing Task 2) 
 

Các dạng văn nghị luận gồm Opinion (Đưa ra ý kiến), Agree/ Disagree (Tán thành/ 
Phản bác), Argument/ Discussion (Phản biện/ Thảo luận), Cause&Effect (Nguyên 
nhân/Kết quả)… 

 
• Cần lưu ý rằng cả hai bài viết trên đều phải được thực hiện bằng văn phong học 

thuật. Thí sinh được tùy ý phân bố thời gian để thực hiện mỗi bài viết (trong khung 
thời gian chung là 60 phút cho cả môn thi), nhưng hệ số điểm chấm cho Task 2 cao 
hơn Task 1, vì vậy nói chung nên phân bố 20/40 (phút) cho Task 1/Task 2. 

 
Các tiêu chí chấm điểm bài Viết IELTS  
 

Nói chung, cả Task 1 lẫn Task 2 đều được chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí: Task 
achievement (Task 1) / Task response (Task 2); Coherence and Cohesion (Tính mạch 
lạc và Tính liên kết); Lexical Resource (Từ vựng) và Grammatical Range and 
Accuracy (Tính chính xác). Ứng với mỗi tiêu chí là một thang cấp độ từ 1 đến 9 cung 
cấp các đặc tả (descriptor) để chấm điểm từ thấp (1) đến cao (9). 

 
 
 
 



 
 

 III. Tổ chức lớp học IELTS Writing 

• Thời lượng khóa học: 72 tiết /12 tuần 
• Thời gian học: tối 3-5-7 (2 tiết/ buổi), từ 17h45 đến 19h15 
• Địa điểm học: 110 Nguyễn Thị Minh Khai - P.6 - Q.3 
• Học phí: 2.300.000đ/ 1 khóa (đã bao gồm giáo trình chính, có bản quyền)  

 IV. Đối tượng học IELTS Writing 
Khóa học IELTS Writing dành cho các đối tượng học viên sau đây: 

• Học viên đã từng học/ thi IELTS và hiện đang đạt mức 4.5-5.0 trở lên môn Viết học 
thuật; muốn cải thiện điểm Viết với mục tiêu là +1.0 vào cuối khóa học; hoặc 

• Học viên có trình độ tiếng Anh đạt mức B1-B2 trở lên, muốn tìm hiểu/ thử sức với bài 
thi Viết IELTS  

 V. Giảng viên chương trình IELTS Writing 
• Giảng viên phụ trách khóa học là Thạc sỹ Trần Bá Linh, tốt nghiệp thạc sỹ TESOL tại 

Đại học Bath, Vương Quốc Anh. Giảng viên Trần Bá Linh dự thi hai kỳ thi IELTS liên 
tiếp (năm 2012 và 2014) đều đạt mức điểm IELTS 8.5 trong đó điểm môn Viết là 8.0 
(2012) và 8.0 (2014). Ông đã từng đảm nhiệm công việc phiên dịch cabin cho các 
hội nghị quốc tế do UNESCO và Trung tâm SEAMEO CELLL tổ chức trong năm 
2014 và hiện đang là cán bộ nghiên cứu của Trung tâm SEAMEO CELLL. 

 VI. Nội dung khóa học IELTS Writing 
Chương trình học có 3 cụm chủ đề: 

• Building academic writing skills: Trang bị kiến thức nền cho học viên về văn 
phong học thuật; những lỗi cần tránh trong bài viết: vi phạm các quy tắc về phối hợp 
thì, hình thái đúng của từ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, các kết hợp từ 
(collocations), cách dùng từ đúng (diction), cấu trúc đồng đẳng (parallelism), vị trí 
của từ bổ nghĩa, v.v. và cách sử dụng các từ liên kết (connective devices). 

• Graph/ Chart writing: Kỹ thuật viết bài báo cáo để giải quyết Task 1: cách trình bày 
bài viết Task 1, các thành ngữ diễn đạt so sánh, khuynh hướng, sự tiệm cận, tỉ lệ, 
phép đo, tổng thể và thành phần và phương pháp hiệu quả để giải quyết từng dạng 
đồ họa (biểu đồ bánh, biều đồ tiến trình, bảng biểu, đồ thị…) 

• Essay writing: Kỹ thuật viết bài luận để giải quyết Task 2: Cách trình bày bài luận 
tiếng Anh: phần mở đầu, thân bài và kết luận; kỹ thuật viết câu và viết đoạn; kỹ thuật 
viết câu chủ đề (topic sentences), câu hỗ trợ (supporting sentences) và câu kết 
(concluding sentences); các biện pháp tu từ… 

• Bên cạnh phần lý thuyết Viết IELTS, khóa học còn đặt trọng tâm vào phần thực hành 
để học viên có điều kiện luyện tập, sau đó giảng viên sẽ hướng dẫn phân tích và 
đánh giá dựa trên bảng tiêu chí chấm điểm của IELTS để cải thiện bài viết. 
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