
 
 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 môn thi 
của kỳ thi IELTS, hai môn thi gây khó khăn nhiều nhất cho thí sinh là môn Viết và môn 
Nói, dẫn đến kết quả về điểm số thấp hơn hai môn còn lại. Đối với môn Nói, một số lý 
do giải thích cho việc chưa đạt kết quả như mong đợi của thí sinh có thể là: 

• Các giáo trình/chương trình học tiếng Anh hiện đại có tích hợp phần Nói nhưng lại 
không đưa ra (1) các hướng dẫn thực tiễn và hiệu quả để giúp người học có thể tự 
tin hơn và phản xạ tốt hơn khi nói, (2) xây dựng vốn từ vựng học thuật cũng như (3) 
vận dụng kiến thức ngữ pháp phù hợp trong khi diễn đạt ý phục vục các yêu cầu cụ 
thể của bài thi nói IELTS. 

• Môn Nói của kỳ thi IELTS bao gồm các dạng thức bài nói ngắn có hệ thống rõ ràng 
và yêu cầu phải có kiến thức căn bản để trả lời cũng như thảo luận những chủ đề đa 
dạng trong cuộc sống. 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 Nói của kỳ thi IELTS có quy định về thời gian (1 phút để chuẩn bị và khoảng 2 
phút để trình bày bài Nói trong Part 2, khoảng 5 giây để chuẩn bị cho mỗi câu hỏi 
của giám khảo trong Part 1 và Part 3); vì vậy nếu thí sinh không tập làm quen từ 
trước cũng như rèn luyện khả năng suy nghĩ nhanh và hệ thống ý tưởng một cách 
hợp lý sẽ gặp nhiều khó khăn. 

• Để đạt được điểm Nói cao (từ 7.0 trở lên) thí sinh không chỉ phải có khả năng nắm 
bắt tốt câu hỏi, suy nghĩ nhanh chóng và hợp lý để diễn đạt một cách lưu loát và 
mạch lạc (Fluency and Coherence), sử dụng các từ vựng chính xác, đa dạng và phù 
hợp với ngữ cảnh cũng như chủ đề (Lexical Resource), có kiến thức ngữ pháp tốt và 
biết sử dụng hợp lý đa dạng (Grammatical Range & Accuracy), mà còn phải đạt 
được những chuẩn mực nhất định về phát âm (Pronunciation). 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 Nói IELTS và 
các đối tượng khác, Chi Nhánh 2 bắt đầu triển khai khóa học IELTS Speaking từ 2/2016. 

 
 

 
 II. Cấu trúc bài thi IELTS và Cấu trúc bài thi môn Nói 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 part 15phút 

Môn Nói của IELTS bao gồm 3 phần, được gọi là Part 

• Part 1: Thí sinh phải trả lời những câu hỏi thuộc các chủ đề quen thuộc và đa dạng 
khác nhau trong cuộc sống hằng ngày. 

         

• Part 2:  Thí sinh phải trình bày 1 bài nói ngắn có hệ thống dựa trên 1 Task Card gợi 
ý do giám khảo chuẩn bị. Thời gian để trình bày bài nói này là khoảng 2 phút và 
trước đó thí sinh có 1 phút để chuẩn bị. 

 

 

   Describe a long walk that you enjoyed. 
   You should say 

• when you went on this walk 
• where it took place 
• what you saw while you were walking 

   and explain why you enjoyed the walk 
 

 

(Hình minh họa Task Card trong IELTS Speaking Part 2) 
 

 
• Part 3:  Thí sinh phải trả lời những câu hỏi dưới dạng một phiên thảo luận có liên 

quan phần nào đến chủ đề bài nói trong Part 2. Các dạng câu hỏi có thể yêu cầu 
trình bày: Ý kiến (Opinion), Thảo luận hai mặt (Pros and Cons), Nêu vấn đề và 
giải pháp (Problem & Solution), So sánh (Comparisons) hay Dự đoán (Prediction). 

 
 
Các tiêu chí chấm điểm bài Nói IELTS  
Nói chung, cả 3 phần của môn thi Nói đều được chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí:  

 Fluency and Coherence (Tính lưu loát và mạch lạc);  
 Lexical Resource (Từ vựng);  
 Grammatical Range and Accuracy (Tính chính xác và sự đa dạng trong việc 

vận dụng ngữ pháp), và  
 Pronunciation (Phát âm).  

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 Speaking 

• Thời lượng khóa học: 72 tiết /12 tuần 
• Thời gian học: tối 2-4-6 hoặc 3-5-7, từ 17h45 đến 19h15 hoặc 19h30 đến 21h00 
• Địa điểm học: 110 Nguyễn Thị Minh Khai - P.6 - Q.3 
• Học phí bao gồm giáo trình chính, có bản quyền 

 IV. Đối tượng học IELTS Speaking 
Khóa học IELTS Speaking 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 đối với môn Nói; 
muốn cải thiện điểm Nói với mục tiêu là +0.5-1.0 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 Nói IELTS  

 V. Giảng viên chương trình IELTS Speaking 
• Giảng viên phụ trách khóa học là Thạc sỹ Võ Đào Phú Sĩ, tốt nghiệp thạc sỹ Applied 

Linguistics của Đại học Curtins, Úc. Giảng viên Võ Đào Phú Sĩ đã dự thi hai kỳ thi 
IELTS (năm 2010 và 2013) đều đạt mức điểm IELTS 8.0 trong đó điểm môn Nói là 
7.5 (2010) và 8.0 (2013). Ông đã từng phụ trách việc kiểm tra đầu vào môn Nói cho 
các học viên tại trung tâm ILA Việt Nam trong gần 1 năm và hiện đang là giảng viên 
tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã từng giảng 
dạy nhiều học phần Tiếng Anh giao tiếp trước công chúng (Public Speaking) ở Khoa 
công tác. 

 VI. Nội dung khóa học IELTS Speaking 
Chương trình học có 4 cụm chủ đề: 

• Brainstorming and organizing ideas: Trang bị kiến thức nền cho học viên về cách 
tìm ý và sắp xếp một cách hệ thống theo các chủ đề thông dụng. 

• Question Answering: Kỹ thuật trả lời các câu hỏi để xử lý Part 1 và Part 3, cách hệ 
thống câu trả lời hiệu quả, cách tìm ý và triển khai thích hợp, cách diễn đạt và xử lý 
các tình huống câu hỏi khó hoặc chủ đề lạ lẫm. 

• Task Card Speaking: Kỹ thuật chuẩn bị cho bài nói hệ thống trong Part 2, những 
điểm cần lưu ý cho từng dạng chủ đề quen thuộc như People / Object / Place 
Description, Narration, Favourites hay các chủ đề mới lạ được cập nhật thường 
xuyên, cách sử dụng từ chính xác và hiệu quả nhất. 

• Luyện phát âm: hoàn thiện phát âm một cách chuẩn xác và có ngữ điệu phù hợp. 

Bên cạnh phần lý thuyết Nói 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 kỹ năng Nói. 
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