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Đề cương môn học 
 

ANH VĂN TRONG KINH DOANH 
(Business English) 

 
Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM3061 Học Kỳ áp dụng 

 
HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 36 140,0 30 6 0 0 36 0 0 102 

Phân bổ tín chỉ   2 0,2 0 0 0,8 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 20% TN: 0% TH: 0% KT: 20% BTL/TL: 20% Thi: 40% 
 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên ( BT ): Bài tập trên lớp, 
Bài tập về nhà ( nhóm, cá nhân ), chuyên cần. 

- Bài tập lớn ( BTL ): Thuyết trình, quay clip  
- Kiểm tra giữa kỳ ( KT ): Trắc nghiệm, tự luận.   
- Thi cuối kỳ (Th): Trắc nghiệm, tự luận 

Thời gian Kiểm Tra 50 phút 

Thời gian Thi 70 phút 

Môn tiên quyết     Không  

Môn học trước     - AnhVăn 1 (English 1) 
    - AnhVăn 2 (English 2) 
    - AnhVăn 3 (English 3) 

 

Môn song hành     Không  

CTĐT ngành    Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo    Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 3 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
Anh Văn Giao Tiếp trong Kinh Doanh là môn học dành cho sinh viên Khoa Quản Lý Công Nghiệp, Trường ĐH Bách 

Khoa TPHCM. Môn học này trang bị cho sinh viên những kỹ năng Anh ngữ cần thiết để giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh 
và quản trị.  
 

Aims: 
This course is specifically designed for the students of School of Industrial Management. The course aims to develop 

the communication skills that the students need to succeed in realistic management and business situations. It is most suitable 
for the students who are at the pre-intermediate language level.  

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học gồm có 12 đơn vị bài học về các chủ đề khác nhau thuộc lĩnh vực thương mại và quản lý. Sinh viên học trên 
lớp 5 bài và tự học thêm 7 bài. Trong mỗi bài học trên lớp, sinh viên được trau dồi và nâng cao kiến thức từ vựng, văn phạm 
tiếng Anh. Sau mỗi bài, sinh viên sử dụng những kiến thức ngôn ngữ đã học để tiến hành giải quyết những tình huống giao tiếp 
trong môi trường kinh doanh. 
 

Course Description: 
The coursebook includes 12 units, 5 of which are chosen to be taught in class. The other 7 are designated as extra lessons 

for students to learn on their own. Throughout the course, the students are encouraged to use their own experience and opinions 
in order to maximise involvement and learning. Role plays are regular features of each unit. There is a regular focus on key 
business functions, and each unit ends with a motivating case study to allow students to practise language they have worked on 
during the unit. 
 

3. Tài liệu học tập:  
 [1] Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2012). Market Leader – Pre-Intermediate Business English Course Book, 
Pearson-Longman 
[2] GS.TS Nguyễn Trọng Đàn .(2008). Market Leader: Từ vựng – Ngữ Pháp – Pre-intermediate, Nhà xuất bản Lao 



động – Xã hội 
[3] Kolin, P. C. (2008). Successful Writing at Work – Pre-Intermediate, Houghton Mifflin Company 
 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 
 

STT Chuẩn đầu ra môn học  CDR 
CTĐT 
cấp 2 

Thang 
đo 

Bloom 
L.0.1 L.0.1.1: Sử dụng được từ mới trong bài để nói về kế hoạch nghề nghiệp 

L.0.1.2: Thu thập được thông tin cần thiết từ bài nghe và đọc 
L.0.1.3: Sử dụng được các modal để nói về yêu cầu, đề nghị 
L.0.1.4: Áp dụng các kỹ năng nói trên điện thoại và phỏng vấn 
L.0.1.5: Áp dụng viết được một email 
L.0.1.6: Áp dụng điều hành được một cuộc họp về chọn ứng viên thích hợp 

PLO3.1
PLO3.2 

B3 

L.0.2 L.0.2.1: Sử dụng chính xác từ mới trong bài 
L.0.2.2: Thu thập được thông tin cần thiết từ bài nghe và đọc 
L.0.2.3: Sử dụng được các modal: Must, should, need to, have to 
L.0.2.4: Áp dụng kỹ năng thương lượng 
L.0.2.5: Áp dụng viết được một lá thư 
L.0.2.6: Áp dụng điều hành được một cuộc họp về bán hàng 

PLO3.1
PLO3.2 

B3 

L.0.3 L.0.3.1: Sử dụng chính xác từ mới trong bài 
L.0.3.2: Thu thập được thông tin cần thiết từ bài nghe và đọc 
L.0.3.3: Sử dụng được thì QKĐ và QKTD 
L.0.3.4: Áp dụng điều hành được một cuộc họp về phát triển sản phẩm L.0.3.5: Áp 
dụng viết được báo cáo 
L.0.3.6: Áp dụng các kỹ năng phác thảo ý tưởng sản phẩm 

PLO3.1
PLO3.2 
PLO3.3 

B3 

L.0.4 L.0.4.1: Sử dụng chính xác từ mới trong bài 
L.0.4.2: Thu thập đượcthông tin cần thiết từ bài nghe và đọc 
L.0.4.3: Xây dựng được câu hỏi 
L.0.4.4: Áp dụng được các kỹ năng thương lượng 
L.0.4.5: Áp dụng viết được email về chiến lược tiếp thị 
L.0.4.6: Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát 

PLO3.1
PLO3.2 
PLO3.3 

B3 

L.0.5 L.0.5.1: Sử dụng chính xác từ mới trong bài 
L.0.5.2: Thu thập được thông tin cần thiết từ bài nghe và đọc 
L.0.5.3: Sử dụng được câu tường thuật gián tiếp 
L.0.5.4: Áp dụng được các kỹ năng thương lượng trong kinh doanh 
L.0.5.5: Áp dụng viết được báo cáo về nhân sự 

PLO3.1
PLO3.2 
PLO3.3 

B3 

 
 

No. Course outcomes  PLO 
(level 2) 

Bloom 

L.0.1 L.0.1.1: Use new words in the unit correctly to talk about career plan 
L.0.1.2: Collect necessary information from conversation and texts 
L.0.1.3: Use modals to talk about request, offer 
L.0.1.4: Apply interviewing/telephoning skills 
L.0.1.5: Apply language acquired from the unit to compose an email 
L.0.1.6: Apply language acquired from the unit to conduct a meeting on choosing 
the best candidate for a position 

PLO3.1 
PLO3.2 

B3 

L.0.2 L.0.2.1: Use new words in the unit correctly 
L.0.2.2: Collect necessary information from conversation and texts 
L.0.2.3: Use modals: must, should, need to, have to 
L.0.2.4: Apply negotiating skill  
L.0.2.5: Apply language acquired from the unit to compose a letter 
L.0.2.6: Apply language acquired from the unit to conduct a meeting on selling 
strategies 

PLO3.1 
PLO3.2 

B3 

L.0.3 L.0.3.1: Use new words in the unit correctly 
L.0.3.2: Collect necessary information from conversation and texts 
L.0.3.3: Use simple past and past continuous 
L.0.3.4: Apply to conduct meeting on developing new products 
L.0.3.5: Apply language acquired from the unit to compose a report 
L.0.3.6: Apply brainstorming skill to gather ideas for a new product 

PLO3.1 
PLO3.2 
PLO3.3 

B3 

L.0.4 L.0.4.1: Use new words in the unit correctly 
L.0.4.2: Collect necessary information from conversation and texts 

PLO3.1 
PLO3.2 

B3 



No. Course outcomes  PLO 
(level 2) 

Bloom 

L.0.4.3: Construct question form 
L.0.4.4: Apply telephoning skill  
L.0.4.5: Apply language acquired from the unit to compose an email 
L.0.4.6: Construct a survey questionnaire 

PLO3.3 

L.0.5 L.0.5.1: Use new words in the unit correctly 
L.0.5.2: Collect necessary information from conversation and texts 
L.0.5.3: Use reported speech 
L.0.5.4: Apply socializing and entertaining skill  
L.0.5.5: Apply language acquired from the unit to compose a report 

PLO3.1 
PLO3.2 
PLO3.3 

B3 

 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 

Để học tốt môn học, sinh viên phải tham gia các giờ học trên lớp đầy đủ. Lớp học là môi trường tốt để sinh viên thực hành các 
kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh trong môi trường kinh doanh thông qua bài tập nhóm, thảo luận, cuộc họp, thuyết trình và các bài 
tập tình huống…Bên cạnh đó sinh viên nên dành thời gian khoảng 2 giờ/1 tuần làm bài tập trong sách bài tập để tích lũy kiến 
thức về từ vựng và ngữ pháp cần thiết áp dụng trong giao tiếp kinh doanh.  

Ngoài ra, sau mỗi chủ đề trên lớp, sinh viên sẽ được yêu cầu thực hiện một project nhóm như viết báo cáo, viết thư, trình bày, 
giải quyết tình huống giao tiếp. Sinh viên cần tích cực tham gia project nhóm để nâng cao kỹ năng giao tiếp. 

Đánh giá môn học: 

 Bài tập: 20%  

 Kiểm tra: 20% 

 Bài tập lớn: 20% 

 Thi: 40% 
 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên cần). Ngoài ra, sinh 
viên phải hoàn thành tất cả bài tập về nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các phần thuyết trình của nhóm. 
Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này. 

 
Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có một lý do chính đáng đã 
được trình bày và phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm đối với 
mỗi ngày nộp trễ. 
 
Sinh viên chỉ được tham gia thi cuối kì khi có đủ điểm bài tập và bài tập lớn 
 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 
 ThS. Nguyễn Thanh Thủy    - TTNN  

 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 
 

Khoa Quản lý Công nghiệp 
School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 105 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 105 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Ths. Nguyễn Thanh Thủy  

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5613 

E-mail nguyenthanhthuy@hcmut.edu.vn 
 

 
 


