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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: TIẾNG ANH 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần:   ĐỌC & VIẾT NÂNG CAO 

Tên tiếng Anh: ADVANCED READING & WRITING  

 

    Mã học phần:  

Kiến thức giáo dục  
đại cương □ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Bắt buộc □ Tự chọn □ 
Kiến thức cơ sở ngành □ Kiến thức chuyên ngành  

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc  Tự chọn □ 

 

2. Giảng viên giảng dạy:  

- Giảng viên phụ trách môn học:  

STT Họ và tên Email  
1.  ThS Phạm Thị Thùy Trang phamthithuytrang@vanlanguni.edu.vn 
2.  ThS Lê Thị Ngọc Diệp lethingocdiep@vanlanguni.edu.vn 

 
- Địa chỉ cơ quan: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 306B); 
- Điện thoại liên hệ: số điện thoại của Khoa và số điện thoại liên lạc của giảng viên 
- Thời gian học:  Môn học được thực hiện vào học kỳ 2 
-  Địa điểm học: phòng học, cơ sở 1 (45 Nguyễn Khắc Nhu, F. Cô Giang, Q.1). 

3. Số tín chỉ: (chưa thực hiện theo tín chỉ)  
4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 4 

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết, 3 tiết/tuần 

6. Học phần tiên quyết: WRITING 5 

7. Mục tiêu và kết quả dự kiến môn học: 

mailto:phamthithuytrang@vanlanguni.edu.vn
mailto:lethingocdiep@vanlanguni.edu.vn
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7.1 Mục tiêu môn học 

    - Ôn tập lại các kĩ năng viết tiểu luận học thuật mà sinh viên đã được học trong Writing 4 và 

Writing 5, nhằm phục vụ cho kì thi tốt nghiệp, bao gồm: 

  + Cấu trúc của bài tiểu luận 

 + Cách viết mở bài, thân bài, kết luận, cách khai triển đoạn văn 

 + Cách viết chuyên sâu các dạng tiểu luận: Compare/Contrast, Cause/Effect, 

Argumentative 

 + Viết tóm tắt đoạn văn 

 + Viết tóm tắt bài báo 

 + Kỹ thuật đọc để xác định thông tin đúng, sai 

    - Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận nhóm, thái độ làm việc 

nghiêm túc, tinh thần tự học, tinh thần hợp tác cùng tiến bộ 

7.2 Chuẩn đầu ra môn học 

    Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ đạt được chuẩn đầu ra như sau: 
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 Về kiến thức 
- Người học áp dụng cách viết và qui trình viết một bài tiểu luận ngắn (ít nhất 300 

từ) về các vấn đề tổng quát trong giáo dục-văn hóa-xã hội trong thời gian giới 
hạn. 

- Người học áp dụng được từ vựng và các cụm từ phù hợp theo chủ đề khi viết bài 
tiểu luận. 

- Có thể viết tóm tắt bài báo, bài văn  
- Tăng năng lực sử dụng ngôn ngữ 

 Về kỹ năng cứng 
- Người học nắm được nhóm kỹ năng viết tiểu luận bao gồm: tìm ý, sắp xếp ý, khai 

triển ý chính, viết câu mở đoạn, câu chủ đề, tự sửa lỗi, gắn kết đoạn…. 
- Vận dụng được các kỹ năng sử dụng từ vựng thích hợp khi viết. 

 Về kỹ năng mềm 
- Người học có thể hiểu rõ được mối quan hệ giữa các bạn học, biết cách hợp tác 

làm việc nhóm, phân công công việc hợp lý, chủ động và sáng tạo trong suốt quá 
trình học nhằm nâng cao kỹ năng viết tiểu luận. Đồng thời, người học biết cách tự 
học, tự phát triển vốn từ vựng, cấu trúc và kiến thức nền để phục vụ cho bộ môn 
viết. 

 Về thái độ 
- Có thái độ và tác phong đúng đắn của một sinh viên; 
- Có tinh thần tập thể và làm việc tập thể; 
- Biết giải quyết các tình huống theo hướng tích cực;  
- Nhiệt thành trong việc không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân 
để tăng hiệu suất và đạt được mục đích trong việc sử dụng ngôn ngữ nói chung và 
ngôn ngữ Anh nói riêng trong công việc. 

8. Nội dung học phần: 
1.  Phần viết: 

 Học phần này ôn tập cho sinh viên kiến thức và kỹ năng viết tiểu luận Tiếng Anh thông 

qua các bài học: 

- Ôn tập ngữ pháp và cấu trúc câu: 

 + Các loại câu và kết hợp các loại câu khác nhau trong văn viết 

 + Các lỗi về cấu trúc câu cơ bản: run-on, fragments, stringy, và parallelism khi viết 

 + Các lỗi về dấu câu 

- Ôn tập từ vựng và cách sử dụng từ:  

 + Collocations 

 + Parts of speech 

 + Từ vựng thuộc chủ đề:  
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- Ôn tập cách viết bài tiểu luận 

 + Cách viết mở bài, đoạn thân bài và kết luận 

 + Cách brainstorm và khai triển ý 

 + Sử dụng transition signals khi viết 

 + Cách nhận diện và sửa các lỗi thuộc về cohesion 

2. Phần đọc: 

 + Ôn tập các kỹ thuật đọc để xác định thông tin đúng, sai 

 + Ôn từ vựng 

 + Ôn kỹ thuật viết tóm tắt: ghi chú, tìm từ đồng nghĩa, diễn giải cho một đoạn văn; các 

phần chính cần có trong một đoạn tóm tắt (tác giả, tên bài, năm xuất bản, nội dung chính) cho 

một bài văn hoặc bài báo. 

9. Tài liệu phục vụ môn học 

9.1 Sách/Giáo trình chính  

• Advanced Writing, compiled by Faculty of Foreign Languages 
• Advanced Reading, compiled by Faculty of Foreign Languages 

 
9.2 Sách/giáo trình tham khảo: 

• Folse, K.S, Muchmore-Vokoun, A., Solomon, E.V. (2012). Great Writing 4: Great 
essays. Oxford University Press. 

• Oshima, A. & Ann , H. (2014). Longman Academic Writing Series 4: Essays (3rd 
ed.). Boston: Heinle, Cengage Learning. 

• Anderson, N.J. (2013). Active Skills for Reading (3rd ed.). Boston: Heinle, Cengage 
Learning. 
 

9.3 Tư liệu trực tuyến: 
• http://www.englishclub.com/ 
• http://owl.english.purdue.edu/ 
• http://englishforvietnamese.com/ 
• http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/soft/index.htm  
• http://www .calstatela. edu/centers/ writecn/sites.htm 
 

10. Phương pháp đánh giá môn học: Không áp dụng 

12. Yêu cầu môn học: 

- Sinh viên nên tham dự lớp học đầu đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp và làm bài tập 

về nhà cũng như chuẩn bị bài và đọc bài trước theo yêu cầu giảng viên. 

13. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể  

http://www.englishclub.com/
http://owl.english.purdue.edu/
http://englishforvietnamese.com/
http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/soft/index.htm
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Buổi/Tuần/ 
 

Ngày 

Số giờ 
 

trên 

lớp 

Nội dung bài học Hoạt động dạy 
và 
 

học hoặc 

nhiệm vụ của 

sinh viên 

Tài liệu cần 
 

đọc 

Buổi 1 6 - Ôn tập cách viết mở bài, thân 

bài, kết luận cho 3 dạng bài luận: 

Cause-effect 

 

- SV thực hành 

một số hoạt 

động đọc- viết 

- Advanced 

Writing  

  

  Compare-contrast và 

Argumentative essays 

- Ôn tập cách sử dụng  

transition signals khi viết. 

- Ôn tập cách viết Cause-effect 

essay  

Assignment: Viết cause-effect 

essay  

Unit 1: Tìm ý chính, câu chủ 

đề 

- Viết ý chính cho đoạn văn 

 

 

 

 

 

 

 

có liên quan  

-GV giải đáp 

và hướng dẫn 

thêm 
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Buổi 2 6 - Collocations 1 

- Cấu trúc câu & áp dụng các cấu 

trúc câu đa dạng khi viết 

- Thực hành sửa bài cause-effect 

essays  

- Thực hành brainstorm ý cho các 

đề thuộc thể loại compare-

contrast essays 

Assignment: Viết bài cause – 

effect essay (SV tự chữa bài) 

Unit 2:Making inferences  

- Making annotation 

 

 

- SV thực hành 

một số hoạt 

động đọc- viết 

có liên quan  

-GV giải đáp và 

hướng dẫn thêm 

- Advanced 

Writing  

 

Buổi 3 6 - Sửa bài cause-effect essay 

- Các lỗi về cấu trúc câu cơ bản 

- Ôn tập compare-contrast essays 

Assignment: Viết compare-

contrast essay (First draft) 

Unit 3: Summarizing 

 

- SV thực hành 

một số hoạt 

động đọc- viết 

có liên quan  

-GV giải đáp 

và hướng dẫn 

thêm 

- Advanced 

Writing  
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Buổi 4 6 - Thực hành tự sửa lỗi bài  

compare-contrast essay 

- Cách nhận diện và sửa các lỗi 

về cohesion 

- Collocations 2 

- Thực hành brainstorm ý cho các 

đề thuộc thể loại compare-

contrast essays 

Assignment: Viết bài compare-

contrast essay (SV tự chữa) 

Unit 4: Language & Learning 

- SV thực hành 

một số hoạt 

động đọc- viết 

có liên quan  

-GV giải đáp và 

hướng dẫn thêm 

- Advanced 

Writing  

 

Buổi 5 6 - Sửa bài compare-contrast essay 

- Ôn tập: Part of speech 

- Ôn tập: Cách viết 

Argumentative essay 

Assignment: Viết Argumentative 

essay 

Unit 5: Danger & Daring  

- SV thực hành 

một số hoạt 

động đọc- viết 

có liên quan  

-GV giải đáp và 

hướng dẫn thêm 

- Advanced 

Writing  

 

Buổi 6 6 - Thực hành tự sửa lỗi bài 

Argumentative essay 

- Thực hành brainstorm ý cho các 

đề thuộc thể loại argumentative 

essays 

Unit 6: Gender & Relationship 

- SV thực hành 

một số hoạt 

động đọc- viết 

có liên quan  

-GV giải đáp và 

hướng dẫn thêm 

- Advanced 

Writing  
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Buổi 7 5 - Áp dụng các phần kĩ năng để 

làm bài tập tổng hợp. 

- Thực hành viết essay 

Unit 7: Transitions 

- SV thực hành 

một số hoạt 

động đọc- viết 

có liên quan  

-GV giải đáp và 

hướng dẫn thêm 

- Advanced 

Writing  

 

Buổi 8 4 - Áp dụng các phần kĩ năng để 

làm bài tập tổng hợp. 

- Thực hành viết essay 

Unit 8: Art & Entertainment 

- SV thực hành 

một số hoạt 

động đọc- viết 

có liên quan  

-GV giải đáp và 

hướng dẫn thêm 

- Advanced 

Writing  

 

 

14. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Không áp dụng 

 

Trưởng Bộ môn 

 
 

                  ThS. Lê Thị Ngọc Diệp 

 

Giảng viên biên soạn 
 

  ThS Phạm Thị Thùy Trang 

  ThS Lê Thị Ngọc Diệp 

 

 
 

                                                          
                                                 


	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	ThS. Lê Thị Ngọc Diệp

