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LỊCH TRÌNH HỌC VSTEP ONLINE
(60-90 phút/ ngày)
Chào các bạn học viên,
Cảm ơn các bạn đã tham gia vào hệ thống luyện thi B1, B2, C1 theo định dạng Vstep của Trung tâm Anh ngữ VIVIAN.
Chúng tôi trân trọng gửi bạn lịch trình học Vstep Online. Chương trình tự học được thiết kế theo từng cặp kỹ năng Nghe – Nói hoặc
Đọc – Viết. Mỗi buổi học kéo dài trong 60 – 90 phút. Chương trình học gợi ý một trong số các cách học Vstep Online để đạt được
mục tiêu B1, B2. Các bạn đặt mục tiêu C1 nên luyện Đọc và Nghe tất cả các tài liệu có trên web, đặc biệt các test phía sau. Nếu bạn
cần ôn tập gấp, hãy tập trung hơn vào kỹ năng Viết, Nói và câu theo chủ điểm và chỉ làm vài đề Đọc và Nghe để biết định dạng. Lịch
trình này gợi ý lộ trình học trong 45 ngày, thời gian còn lại của khóa học các bạn dành để luyện đề Viết thư, viết luận, luyện Nói các
chủ điểm khác…Bạn có thể điều chỉnh chương trình học cho phù hợp với trình độ hiện tại của mình và kỳ thi sắp tới.
Nếu cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

TRUNG TÂM ANH NGỮ VIVIAN
SĐT: 024 710 69 688
Hotline: 097 44 98 347 - 097 484 2326 – 096 466 2347 – 098 2320 842
Email: tienganhb1.com@gmail.com
CHÚC BẠN SỚM ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU!
SÁCH HỌC KÈM
CẨM NANG HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI VSTEP B1-B2-C1 5.0

1

Trung tâm Anh ngữ VIVIAN

Website: https://tienganhb1.com/

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
Ngày

Ngày 1

Ngày 2

Kỹ
năng

Nội dung

Link chương trình

Kiến thức cần nắm được
Hãy tick nếu bạn nắm vững

 Bài thi Vstep bao nhiêu kỹ năng?
Cuốn “Hướng dẫn luyện thi B1,  Mỗi kỹ năng thi trong bao lâu?
 Bài thi tính trên thang điểm nào?
B2, C1 theo định dạng Vstep”
Xem video 3 cách học Vstep
 Bao nhiêu điểm thì đạt B1, B2, C1?
Online
 Bạn dự định bao giờ thi?
 Bạn đã lên kế hoạch học tập chưa?
 Nếu mất gốc hoặc lâu ngày không dùng tiếng
Anh, bạn cần học nghe như thế nào?
 Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với tiếng Anh,
bạn sẽ học nghe như thế nào?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
Xem hướng dẫn làm bài
Hướng dẫn phương pháp luyện
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
Nghe phần 1 (thông báo,
nghe Vstep
chủ đề Family, sau đó tự viết câu trả lời của chính
Nghe hướng dẫn)
Hướng dẫn nghe Vstep phần 1
mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy, trọng âm từ,
- Nói Thực hành Listening part
Vstep Listening part 1
câu, câu phức, cụm collocation.
1 test 01, 02
Vstepspeakingp1: Family
[Speaking part 1] Family
 1. Are you married or single? If not, what kind of
person would you like to marry?
 2. What's your father like?
 3. What's your mother like?
 4. Do you have brothers and sisters? Are they
older or younger than you?
 5. Do you live alone? Who do you live with?
Tìm hiểu về định dạng
bài thi, cách tính điểm và
lên kế hoạch học tập phù
hợp với trình độ và lịch
thi.
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Ngày 3

Xem hướng dẫn cách
làm bài Đọc dạng Từ
vựng, tham chiếu
Đọc - [Đọc] Thực hành Test
Viết 01, 02
[Viết thư] Thư theo mức
độ trang trọng/ thư thân
mật

Ngày 4

[Listening part 1] Test
Nghe
03, 04
- Nói
[Speaking Part 1] Hobby
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Hướng dẫn và thực hành Đọc
câu hỏi Từ vựng, tham chiếu

Vstep Listening part 1
Vstepspeakingp1: Hobby
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 6. Who do you respect the most in your family?
 7. Who has had the most influence in your life?
 8. How many people are in your family?
 9. Who do you get on well in your family?
 10. Do you ever argue with someone in your
family? What do you argue about?
Xem video hướng dẫn đọc câu hỏi Từ vựng tham
chiếu
 Đặc điểm câu hỏi dạng từ vựng, tham chiếu?
 Có bao nhiêu bước làm bài Đọc câu hỏi từ vựng?
 Có bao nhiêu bước làm bài Đọc câu hỏi tham
chiếu?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Làm sao để biết thư thân mật hay trang trọng?
 Cấu trúc một lá thư bao gồm bao nhiêu phần?
 Bạn đã biết cách viết mở bài, kết bài của thư thân
mât, trang trọng chưa?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Hobby, sau đó tự viết câu trả lời của chính
mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy, trọng âm từ,
câu, câu phức, cụm collocation.
 1. What do you usually do in your spare time?
 2. Do you prefer to live alone or with your
friends?
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Ngày 5

Ngày 6

Ngày 7
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 3. What do you usually do on weekends and
weekdays?
 4. What do you usually do when you go out?
 5. What do you usually do with your friends?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
Đọc từ vựng, Test 03, 04 Đọc câu hỏi Từ vựng, tham
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
[Viết thư] Các bước thực chiếu
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
Đọc - hành viết thư, Các tiêu
Giới thiệu chung về viết thư
 Có mấy dạng viết thư chính?
Viết chí chấm điểm bài viết
Viết thư theo mức độ trang
thư, thực hành viết thư
trọng
 Cấu trúc, đặc điểm của thư thân mật?
đề số 1
 Cấu trúc, đặc điểm của thư trang trọng?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Work, sau đó tự viết câu trả lời của chính
[Listening part 1] Test
mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy, trọng âm từ,
Nghe
Vstep Listening part 1
05, 06
câu, câu phức, cụm collocation.
- Nói
Vstep Speaking part 1
[Speaking Part 1] Work
 1. What’s your job?
 2. Do you enjoy your job?
 3.What's the best thing about your job?
 4. Do you prefer working alone or with others?
Why?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
Thực hành VstepR1tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
Đọc câu hỏi Từ vựng, tham
Test 5+6
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
chiếu
Đọc - [Viết thư] Thư theo mức
Các bước thực hành viết thư
 Có bao nhiêu bước khi viết thư? Nội dung và thời
Viết độ trang trọng/ thư trang
Các tiêu chí chấm điểm viết thư gian gợi ý cho từng bước?
trọng, thực hành viết thư
Thực hành viết thư đề số 1
 Bài viết thư được chấm theo tiêu chí gì?
đề số 2
 Viết thư đề số 1 theo 3 bước trong 20 phút.
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 Sau khi viết xong, kiểm tra bài viết theo các tiêu
chí chấm.

Ngày 8

[Listening part 1] Test
Nghe 07, 08
- Nói [Speaking Part 1]
Hometown

Ngày 9

Thực hành VstepR1 Test 7+8
Đọc [Viết thư] Thư theo mục
Viết
đích/ Thư cảm ơn - thư
yêu cầu

Xem hướng dẫn làm bài
nghe phần 2 (Hội thoại)
Nghe Thực hành nghe Test 6,
Ngày 10
- Nói 7, 8
[Speaking Part 1]
Travelling

Vstep Listening part 1
Vstepspeakingp1: Hometown

Đọc câu hỏi Từ vựng, tham
chiếu
Viết thư theo mục đích

Vstep Listening Part 2
Vstepspeakingp1: Travelling
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 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Hometown, sau đó tự viết câu trả lời của
chính mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy, trọng
âm từ, câu, câu phức, cụm collocation.
 1. Where do you come from?
 2. Where do you live?
 3. Can you tell me something about your
hometown?
 4. Can you tell me some famous landscapes or
scenic spots in your hometown?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Cấu trúc của lá thư cảm ơn/ thư yêu cầu bao gồm
bao nhiêu phần?
 Một số cấu trúc câu thường gặp trong thư cảm ơn/
thư yêu cầu?
 Phần nghe số 2 có bao nhiêu câu hỏi? dạng thức
gì?
 Trước khi nghe phần 2, bạn cần làm gì?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
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Xem hướng dẫn cách
làm bài Đọc dạng thông
tin chi tiết, Thực hành
Đọc VstepR2 Test 01, 02
Ngày 11
Viết
[Viết thư] Thư theo mục
đích/ Thư phàn nàn, thư
xin lỗi
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Đọc lấy thông tin chi tiết
Viết thư phàn nàn
Viết thư xin lỗi
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 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Travelling, sau đó tự viết câu trả lời của
chính mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy, trọng
âm từ, câu, câu phức, cụm collocation.
 1. Do you like traveling?
 2. Do you like to travel alone or with your
friends?
 3. Have you traveled to other places? Where are
they?
 4. What do you usually do when you first arrive
in a new place?
 5. What are the benefits of traveling?
 6. Why do so many people like traveling
nowadays?
 Làm sao để xác định câu hỏi dạng thông tin chi
tiết?
 Các bước làm bài đọc câu hỏi dạng thông tin chi
tiết?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Cấu trúc của lá thư phàn nàn/xin lỗi có bao nhiêu
phần?
 Một số cấu trúc câu thường gặp trong thư phàn
nàn/ xin lỗi?
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[Listening part 2] Test 9,
Nghe 10, 11
Ngày 12
- Nói [Speaking Part 1]
Friends

Vstep Listening Part 2
Vstepspeakingp1: Friends

Thực hành vstepR2 Test
Đọc - 5+9
Ngày 13
Viết [Viết thư] Thư theo mục
đích/ Thư mời

Đọc lấy thông tin chi tiết
Viết thư mời

[Listening part 2] Test
Nghe 17, 18, 19
Ngày 14
- Nói [Speaking Part 1] Music
& weather

Vstep Listening Part 2
Vstepspeakingp1: Music
Vstepspeakingp1: Weather
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 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Friends, sau đó tự viết câu trả lời của chính
mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy, trọng âm từ,
câu, câu phức, cụm collocation. 1. Do you have
many friends? Are they casual acquaintances or
close friends?
 2. Do you prefer to stay with your family or with
your friends?
 3. Do you prefer one or two close friends or many
friends?
 4. Are your friends mostly your age or different
ages?
 5. Do you usually see your friends during the
week or at weekends?
 6. The last time you saw your friends, what did
you do together?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Cấu trúc của lá thư mời có bao nhiêu phần?
 Một số cấu trúc câu thường gặp trong thư mời?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Music & weather, sau đó tự viết câu trả lời

Trung tâm Anh ngữ VIVIAN

Xem hướng dẫn cách
làm bài Đọc dạng ý
Đọc - chính và thực hành
Ngày 15
Viết VstepR3 Test 1+2+3
[Viết luận] Giới thiệu
chung, viết mở bài
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Đọc tìm ý chính
Giới thiệu viết luận
Viết mở bài
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của chính mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy,
trọng âm từ, câu, câu phức, cụm collocation.
Music
 1. Do you like music?
 2. What are the benefits of listening to music?
 3. What kind of music do you like best?
Weather
 1. Would you like to live where there is desert
and hot weather?
 2. Would you like to live where there is always
snow?
 3. Which do you like better: hot weather or cold
weather?
 4. What month gets the most rain in Vietnam?
 5. Do you think weather affects the way people
feel?
 6. How do you depend on the weather reports on
TV?
 Cách xác định câu hỏi dạng ý chính.
 Các bước làm bài đọc câu hỏi dạng ý chính.
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Viết luận trong bao lâu? Viết bao nhiêu từ?
Chiếm bao nhiêu điểm?
 Có mấy dạng viết luận chính?
 Mở bài có bao nhiêu phần? nên viết bao nhiêu
câu?
 Cách viết câu giới thiệu chung chủ đề?

Trung tâm Anh ngữ VIVIAN
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 Cách viết câu luận điểm?

[Listening part 2] Test
Nghe 20, 21, 22
Ngày 16
- Nói [Speaking Part 1]
Clothes

Vstep Listening Part 2
Vstepspeakingp1: Clothes

Thực hành VstepR3 Test
Đọc 4+5+6
Ngày 17
Viết
[Viết luận] Viết kết bài

Đọc tìm ý chính
Viết kết bài

[Listening part 2] Test
Nghe 23, 24, 25
Ngày 18
- Nói [Speaking Part 1]
Communication

Vstep Listening Part 2
Vstepspeakingp1:
Communication
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 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Clothes, sau đó tự viết câu trả lời của chính
mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy, trọng âm từ,
câu, câu phức, cụm collocation.
 1. Are clothes and clothing fashions important to
you? (Why/Why not?)
 2. What different clothes do you wear for
different situations?
 3. Do you wear different styles of clothes now
compared to 10 years ago?
 4. Do you think the clothes we wear say
something about who we are?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Kết bài nên viết mấy câu?
 Kết bài cần đảm bảo yếu tố gì?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Communication, sau đó tự viết câu trả lời
của chính mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy,
trọng âm từ, câu, câu phức, cụm collocation.
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Thực hành VstepR4 Test
Đọc 6+7
Ngày 19
Viết
[Viết luận] Viết đoạn

Đọc hiểu thông tin suy ra
Viết đoạn

Xem hướng dẫn làm bài
thi Nghe phần 3
Nghe Thực hành [Listening
Ngày 20
- Nói part 3] Test 6, 7, 8
[Speaking Part 1]
Reading & movies

Vstep listening part 3
Vstepspeakingp1: Reading
Vstepspeakingp1: Movies
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 1. How do you usually keep in touch with
members of your family?
 2. Do you prefer to speak to people by phone or
by writing emails?
 3. Do you ever write letters by hand? (Why / Why
not?)
 4. Is there anything you dislike about mobile
phones?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Cấu trúc một đoạn văn như thế nào?
 Một đoạn văn của bài luận nên viết bao nhiêu câu,
bao nhiêu từ để đảm bảo độ dài 250 từ?
 Có những cách nào triển khai ý khi viết?
 Bài thi nghe phần 3 có bao nhiêu câu hỏi?
 Dạng câu hỏi của bài nghe phần 3 thế nào?
 Trước khi nghe, bạn cần phải làm gì?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Reading & Movies, sau đó tự viết câu trả lời
của chính mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy,
trọng âm từ, câu, câu phức, cụm collocation.
Reading
 1. Do you like reading?
 2. Do you usually read for leisure or for work
purposes?

Trung tâm Anh ngữ VIVIAN
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Thực hành kỹ năng Đọc
khác Test 2+4
Đọc - [Từ vựng] Internet
Ngày 21
Viết [Viết luận] Viết luận
Discussion

Đọc hiểu các dạng khác
Câu theo chủ điểm
Viết luận Discussion

[Listening part 3] Test 9,
Nghe 10, 11
Ngày 22
- Nói [Speaking Part 1] School
& study

Vstep listening part 3
Vstepspeakingp1:
School&study
11

 3. What was your favourite book or story when
you were a child?
 4. Do you think it's important that children read
regularly?
Movies
 1. Do you like watching movies?
 2. What kind of movie do you like? Why?
 3. Who’s your favourite actor/ actress?
 4. Do you see films on TV, DVDs or at the
cinema?
 5. Is there any film that you’ve seen for several
times? What film?
 6. Have you ever met a film actor or director?
 Xem hướng dẫn trả lời và thực hành đọc
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Tham khảo từ vựng chủ đề Internet
 Cách xác định bài luận thuộc dạng discussion
 Liệt kê những từ, cụm từ nêu ưu điểm/ nhược
điểm.
 Cách viết mở bài dạng discussion
 Cách viết câu chủ đề cho 2 đoạn thân bài
 Cách viết kết bài dạng discussion
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề School & study, sau đó tự viết câu trả lời của

Trung tâm Anh ngữ VIVIAN

Thực hành kỹ năng Đọc
câu hỏi tổng hợp
Đọc - [Viết luận] Các bước
Ngày 23
Viết thực hành viết luận,
những tiêu chí chấm
điểm

[Listening part 3] Test
Nghe 28, 29, 30
Ngày 24
- Nói [Speaking Part 1]
Restaurants

Website: https://tienganhb1.com/

Đọc câu hỏi tổng hợp
Các bước thực hành viết luận
Các tiêu chí chấm điểm viết
luận

Vstep listening part 3
Vstepspeakingp1: restaurants
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chính mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy, trọng
âm từ, câu, câu phức, cụm collocation.
 1. What was your major at university?
 2. What were your favourite subjects at high
school/ secondary school/ primary school?
 3. What kind of secondary school did you go to?
 4. Did you like it? Why (not)?
 5. How much homework did you have?
 6. Did you have to wear a uniform?
 7. Was the discipline very strict?
 8. Which subjects were you good and bad at?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Viết luận thực hiện theo mấy bước?
 Có mấy tiêu chí chấm điểm?
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Đọc câu hỏi, nghe audio và xem hướng dẫn trả lời
chủ đề Restaurants, sau đó tự viết câu trả lời của
chính mình và luyện nói. B2 lưu ý trôi chảy, trọng
âm từ, câu, câu phức, cụm collocation.
 1. What do you usually have for breakfast?
 2. How many cups of coffee do you drink a day?
 3. Where do you usually have lunch?
 4. How often do you eat out?
 5. What restaurant do you often go to?

Trung tâm Anh ngữ VIVIAN

Ngày 25 Viết

[Từ vựng] Online
shopping
[Viết luận] Thực hành
viết luận Discusison đề
số 1: Online shopping

Website: https://tienganhb1.com/

Câu theo chủ điểm
Thực hành viết luận dạng
Discussion – đề số 13

Ngày 26 Nói

[Từ vựng] Benefits of
education
[Speaking Part 2] Xem
hướng dẫn cách nói
Vstep phần 2, thực hành
test 01

Ngày 27 Viết

[Từ vựng] Technology in
education
Câu theo chủ điểm
[Viết luận] Viết luận
Viết luận Opinion
Opinion

Câu theo chủ điểm
Vstep speaking part 2
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 6. What kind of food does it serve?
 7. Do you prefer eating at home or eating out?
 8. Are you taking any vitamins or food
supplements at the moment?
 9. Are you trying to eat healthily at the moment?
 Tham khảo từ vựng theo chủ đề online shopping,
sau đó viết bài luận hoàn chỉnh theo 3 bước trong
40 phút. Mở bài cần có câu luận điểm. Mỗi đoạn
thân bài phải có câu chủ đề và có 2-3 ý chính.
 Tham khảo từ vựng theo chủ đề Benefits of
education và viết 1 đoạn văn nêu lợi ích của giáo
dục có câu chủ đề và 2-3 ý chính.
 Bài nói phần số 2 thi như thế nào?
 Bố cục bài nói phần số 2?
 Cách nêu lựa chọn
 Cách so sánh các lựa chọn
 Xem đề test 01, nghe audio và bài mẫu sau đó tự
viết dàn ý và viết bài hoàn chỉnh cho đề số 01.
 Tham khảo từ vựng chủ đề công nghệ trong dạy
học, đặc biệt phần lợi ích của công nghệ trong dạy
học (~học trực tuyến)
 Cách xác định bài luận dạng Opinion
 Sự khác nhau giữa strong opinion và balanced
opinion?
 Cấu trúc bài viết theo kiểu strong opinion
 Cấu trúc bài viết theo kiểu balanced opinion
 Cách viết mở bài dạng strong opinion và balanced
opinion?
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Ngày 28 Nói

[Từ vựng] Higher
education (university
education)
[Speaking Part 2] Thực
hành test 2+3
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Câu theo chủ điểm
Vstep speaking part 2

Ngày 29 Viết

[Từ vựng] Globalization
[Viết luận] Thực hành
viết luận Opinion đề 1
(Video games)

Ngày 30 Nói

[Từ vựng] Studying
abroad
[Speaking Part 2] Thực
hành test 4+5

Câu theo chủ điểm
Vstep speaking part 2

Ngày 31 Viết

[Từ vựng] Television
[Viết luận] Thực hành
viết luận Opinion đề 2
(sources of learning)

Câu theo chủ điểm
Thực hành viết luận Opinion:
sources of learning

Ngày 32 Nói

[Từ vựng] School
uniforms
[Seaking Part 2] Thực
hành test 6+7

Câu theo chủ điểm
Vstep speaking part 2

Ngày 33 Viết

[Từ vựng] Transport
[Viết luận] Viết luận
Problem - solution

Câu theo chủ điểm
Thực hành viết luận Opinion:
Video games

Câu theo chủ điểm
Viết luận Problem-solution
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 Tham khảo từ vựng theo chủ đề giáo dục đại học
và viết 1 đoạn văn hoàn chỉnh về lợi ích của giáo
dục đại học có câu chủ đề và 2-3 ý chính.
 Thực hành nói phần 2 và ghi lại dàn ý của đề bài.
 Tham khảo từ vựng theo chủ đề toàn cầu hoá và
viết 2 đoạn văn về lợi ích và bất lợi của toàn cầu
hoá. Mỗi đoạn văn có câu chủ đề và 2-3 ý chính.
 Đọc đề bài, bài mẫu, lên dàn ý chi tiết và viết lại
đề Video games.
 Tham khảo từ vựng theo chủ đề du học và viết 2
đoạn văn về lợi ích và bất lợi của đi du học. Mỗi
đoạn văn có câu chủ đề và 2-3 ý chính.
 Thực hành nói phần 2 và ghi lại dàn ý của đề bài.
 Tham khảo từ vựng theo chủ đề Tivi và viết 2
đoạn văn về lợi ích và bất lợi của tivi. Mỗi đoạn văn
có câu chủ đề và 2-3 ý chính.
 Đọc đề bài, bài mẫu, lên dàn ý chi tiết và viết lại
đề Opinion số 2.
 Tham khảo từ vựng theo chủ đề Đồng phục và
viết 2 đoạn văn về lợi ích và bất lợi của đồng phục
ở trường.
 Thực hành nói phần 2 và ghi lại dàn ý của đề bài.
 Tham khảo từ vựng chủ đề giao thông
 Có những từ/ cụm từ nào tương đồng với
problem?
 Nhớ ít nhất 03 nêu giải pháp

Trung tâm Anh ngữ VIVIAN
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 Thực hành viết vấn đề và giải pháp của giao
thông.

Ngày 34 Nói

Ngày 35 Viết

Ngày 36 Nói

Ngày 37 Viết

[Từ vựng] English as
international language
[Part 3] Xem hướng dẫn
cách nói Vstep phần 3,
thực hành Online
learning

[Từ vựng] Diet &
lifestyle, global warming
[Viết luận] Viết luận
Cause - effect

[Từ vựng] Cities
[Vstep Speaking Part 3]
Thực hành living in the
countryside + living in
the city
[Từ vựng]
Unemployment
[Viết luận] Thực hành
viết luận Problem solution đề 1:
Unemployment

Câu theo chủ điểm
Vstep Speaking Part 3

Câu theo chủ điểm
Viết luận Cause-effect

Câu theo chủ điểm
Vstep Speaking Part 3

Câu theo chủ điểm
Thực hành viết luận Problemsolution: Unemployment
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 Tham khảo từ vựng theo chủ đề tiếng Anh như là
ngôn ngữ toàn cầu và viết 2 đoạn văn về lợi ích và
bất lợi của nó. Mỗi đoạn văn có câu chủ đề và 2-3 ý
chính.
 Đọc đề bài, dàn ý, bài mẫu và thực hành nói
 Cách xác định bài luận dạng Cause – effect
 Cấu trúc bài viết luận Cause – effect?
 Cách viết mở bài, câu chủ đề cho 2 đoạn thân bài
và kết bài?
 Nắm được ít nhất 2-3 từ/ cụm từ miêu tả nguyên
nhân và hệ quả.
 Thực hành viết luận đề bài causes and effects of
global warming có câu chủ đề, 2-3 ý chính và phát
triển ý dùng lí do hoặc ví dụ
 Viết dàn ý chi tiết về lợi ích và bất lợi của cuộc
sống ở nông thôn và thành thị. Mỗi đoạn văn có câu
chủ đề và 2-3 ý chính.
 Luyện viết đoạn hoàn chỉnh về 2 chủ đề trên.
 Tham khảo từ vựng theo chủ điểm
Unemployment sau đó thực hành viết đề số 1 hoàn
chỉnh theo 3 bước trong 40 phút. Kiểm tra bài viết
theo các tiêu chí chấm điểm.
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Ngày 38 Nói

Ngày 39 Viết

Ngày 40 Nói

[Từ vựng] Mobile
phones
[Vstep Speaking Part 3]
Thực hành Internet +
taking photos
[Viết luận] Thực hành
viết luận Problem solution đề 2:
overpopulation in big
cities
[Từ vựng] Stress
[Part 3] Thực hành
Watching films in the
cinema & healthy
breakfast
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Câu theo chủ điểm
Vstep Speaking Part 3

Thực hành viết luận Problemsolution: Overpopulation in
cities

Câu theo chủ điểm
Vstep Speaking Part 3

Ngày 41 Nói

[Từ vựng] Tourism
[Vstep Speaking Part 3]
Thực hành Vietnam as a
tourist destination

Câu theo chủ điểm
Vstep Speaking Part 3

Ngày 42 Nói

[Từ vựng] Family
[Vstep Speaking Part 3]
Thực hành face to face
communication &
parents are the best
teachers

Câu theo chủ điểm
Vstep Speaking Part 3
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 Tham khảo từ vựng theo chủ điểm Mobile phones
sau đó lập dàn ý chi tiết và luyện viết 2 đoạn văn
hoàn chỉnh về ưu điểm và nhược điểm của điện
thoại. Mỗi đoạn văn có câu chủ đề và 2-3 ý chính và
có phát triển ý dùng lí do hoặc ví dụ.
 Lập dàn ý chi tiết cho 2 đề bài nói và học thuộc.
 Thực hành viết đề số 2 hoàn chỉnh theo 3 bước.
Kiểm tra bài viết theo các tiêu chí chấm điểm.

 Tham khảo chủ đề Stress và luyện viết 2 đoạn văn
hoàn chỉnh, 1 về nguyên nhân của căng thẳng, 2 về
giải pháp căng thẳng. Mỗi đoạn văn có câu chủ đề,
2-3 ý chính có nêu lí do hoặc ví dụ để phát triển ý.
 Viết dàn ý chi tiết cho 2 đề bài nói và học thuộc
 Tham khảo chủ đề Tourism và luyện viết 2 đoạn
văn hoàn chỉnh, 1 về lợi ích của du lịch, 2 về bất lợi
của du lịch. Mỗi đoạn văn có câu chủ đề, 2-3 ý
chính có nêu lí do hoặc ví dụ để phát triển ý.
 Viết dàn ý chi tiết cho 2 đề bài nói và học thuộc
 Tham khảo chủ đề Family và luyện viết 2 đoạn
văn hoàn chỉnh, 1 về những thay đổi trong gia đình
hiện nay, 2 những thay đổi trong gia đình hiện nay
có ảnh hưởng như thế nào đến trẻ nhỏ? Mỗi đoạn
văn có câu chủ đề, 2-3 ý chính có nêu lí do hoặc ví
dụ để phát triển ý.
 Viết dàn ý chi tiết cho 2 đề bài nói và học thuộc
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Ngày 43 Nói

[Từ vựng] Environment
pollution
[Vstep Speaking Part 3]
Thực hành Helping
people và childhood

Câu theo chủ điểm
Vstep Speaking Part 3

Ngày 44 Test

Đề hoàn chỉnh 02

Vstep full test 02

Ngày 45 Test

Đề hoàn chỉnh 03

Vstep full test 03
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 Tham khảo chủ đề Environment pollution. Luyện
viết 3 đoạn văn hoàn chỉnh, 1 về nguyên nhân gây ô
nhiễm không khí, 2 hệ quả của ô nhiễm không khí,
3 giải pháp. Mỗi đoạn văn có câu chủ đề, 2-3 ý
chính có nêu lí do hoặc ví dụ để phát triển ý.
Đọc thêm một số ý về nguyễn nhân và giải pháp của
rác thải.
 Viết dàn ý chi tiết cho 2 đề bài nói và học thuộc.
 Thực hành nghe full test (khoảng 30-33 phút)
 Thực hành đọc full test 60 phút
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.
 Thực hành nghe full test (khoảng 30-33 phút)
 Thực hành đọc full test 60 phút
 Bạn làm đúng bao nhiêu %? Nếu chưa đạt mục
tiêu 40% với B1/60% với B2/ 85% với C1, hãy xem
kỹ hướng dẫn trả lời để biết tại sao bạn làm sai.

