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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Kỳ thi IELTS đang ngày càng trở nên phổ biến với mọi người hơn trong những năm gần đây 

với rất nhiều thí sinh tham gia thi hàng năm. Tuy nhiên, song song điều đó là việc bài thi IELTS, 

đặc biệt là phần Writing Task 2 cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn với những thí sinh tham 

gia kỳ thi này.  

 

Để hỗ trợ các bạn vượt qua kỳ thi IELTS và đạt được điểm số mong muốn trong phần thi 

Writing, IELTS Xuân Phi xin gửi tặng các bạn bộ tài liệu “Kho Từ Vựng Nâng Cao Writing 

Task 2”. Sách bao gồm 10 topics khác nhau, với tổng cộng hơn 500 từ và cụm từ nâng cao cho 

IELTS Writing. Mỗi từ và cụm từ trong tài liệu đều đi kèm giải nghĩa Tiếng Việt một cách chi 

tiết giúp các bạn có thể dễ dàng áp dụng vào bài viết của mình.  

 

Tài liệu này hứa hẹn sẽ giúp các bạn xây dựng vốn từ phong phú để viết và vượt qua nỗi sợ 

IELTS Writing. Đối với các bạn học viên của IELTS Xuân Phi, các bạn sẽ nhận được tài liệu 

“FULL VERSION” với đầy đủ ví dụ đi kèm để các bạn nắm rõ được cách sử dụng các cụm từ 

này trong ngữ cảnh thực tế.  

 

Hy vọng rằng tài liệu này sẽ hỗ trợ các bạn vượt qua kỳ thi IELTS và đạt điểm số mong muốn. 

 

Chúc các bạn thành công! 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Culture  

 

English Vietnamese 

Cultural Diversity Sự Đa Dạng Văn Hóa 

Homogeneous Society Văn Hóa Đồng Nhất 

Cultural Homogeneity Đồng Nhất Văn Hóa 

Cultural Assimilation Sự Đồng Hoá Văn Hoá 

Adopt The Norms Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn/Văn Hóa 

The Host Culture Văn Hóa Của Nước Chủ Nhà 

Be Segregated Or Marginalized Bị Tách Biệt Hoặc Bị Gạt Ra Ngoài Lề 

Authentic Community Cộng Đồng Đích Thực 

A Multicultural Society Một Xã Hội Đa Văn Hóa 

A Collective Openness To New Ideas And 

Perspectives 

Sự Cởi Mở Với Những Ý Tưởng Và Quan 

Điểm Mới 

A Dominant Culture Một Nền Văn Hóa Thống Trị 

Cultural Exchange Trao Đổi Văn Hoá 

Community Coalition Liên Minh Cộng Đồng 

Transform The Status Quo Chuyển Đổi Hiện Trạng 

Ethnic Groups Các Nhóm Dân Tộc 

Share Their Religious Beliefs Chia Sẻ Niềm Tin Tôn Giáo Của Họ 

Cultural Identity Bản Sắc Văn Hóa 

National Identity Bản Sắc Dân Tộc 

Cultural Diplomats Nhà Ngoại Giao Văn Hóa 

Cross-Cultural Learning Học Tập Giữa Các Nền Văn Hóa 

Cultural Ambassadors Đại Sứ Văn Hóa 

Immigrant Communities Cộng Đồng Nhập Cư 

Cultural Practices Tập Quán Văn Hóa 

Traditional Festivals Lễ Hội Truyền Thống 



 

 

 

Social Hierarchy Hệ Thống Phân Cấp Xã Hội 

Multiculturalism Chủ Nghĩa Đa Văn Hóa 

Enculturation Sự Hội Hóa 

Acculturation Hòa Nhập 

Intangible Cultural Heritage Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể 

Adopting Traits Of A Different Culture 
Chấp Nhận Những Đặc Điểm Của Một Nền 

Văn Hóa Khác 

Cultural Heterogeneity Không Đồng Nhất Văn Hóa 

Shape Their New Sets Of Values Định Hình Bộ Giá Trị Mới Của Họ 

Cultural Preservation Bảo Tồn Văn Hóa 

National Heritage Di Sản Quốc Gia 

Existing Traditional Standards Các Tiêu Chuẩn Truyền Thống Hiện Có 

Lose Cultural Uniqueness Đánh Mất Sự Độc Đáo Về Văn Hóa 

A Process Of Extensive Cultural Borrowing Một Quá Trình Vay Mượn Văn Hóa Sâu Rộng 

Ethnic Diversity Đa Dạng Hóa Sắc Tộc 

Racial Discrimination/ Racism Kỳ Thị Chủng Tộc / Phân Biệt Chủng Tộc 

Cultural Awareness Nhận Thức Văn Hóa 

Ethnic Conflict Xung Đột Chủng Tộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Education 

 

English Vietnamese 

Higher education Giáo dục nâng cao 

Tertiary study Giáo dục đại học 

Full-time education Giáo dục toàn thời gian 

Gifted students Học sinh ưu tú 

Be admitted to a university Được nhận vào một trường đại học 

Home school Trường học tại nhà 

An academic year Một năm học 

Meet the entry requirements for university 

entrance 
Đáp ứng yêu cầu nhập học vào đại học 

Complete a degree 
Hoàn thành một bằng cấp (thường chỉ bằng cử 

nhân) 

Bachelor's degree holders Người có bằng cử nhân 

Have a natural talent for Có tài năng thiên bẩm về 

Rote learning Học vẹt 

Demonstrate an ability to Thể hiện khả năng 

Cheat in an exam Gian lận trong một kỳ thi 

Prestigious university Trường đại học danh tiếng 

Exemption of tuition fees Miễn học phí 

Free-of-charge college policy Chính sách đại học miễn phí 

Optional subject Môn học tùy chọn 

Double degree 2 văn bằng 

Extracurricular activity Hoạt động ngoại khóa 

Pedagogical methods Phương pháp sư phạm 

Teaching programs Chương trình giảng dạy 

Practical skills Kỹ năng thực hành 



 

 

 

Theoretical knowledge Kiến thức lý thuyết 

Comprehensive education Giáo dục toàn diện 

Holistic education Giáo dục toàn diện 

Educational institution Cơ sở giáo dục 

Receive an education Nhận sự giáo dục 

General knowledge Kiến thức chung 

Excel at school Học tập xuất sắc 

Academic performance Kết quả học tập 

Retain knowledge Lưu giữ kiến thức 

Scholarship program Chương trình học bổng 

Award someone a scholarship Trao học bổng cho ai đó 

Distance learning Học từ xa 

Online learning Học trực tuyến 

Independent learning Học tập độc lập 

Enhance language ability Nâng cao khả năng ngôn ngữ 

Learning materials Tài liệu học tập 

Facilitate online learning Tạo điều kiện học trực tuyến 

Application of general concepts Ứng dụng của các khái niệm chung 

Interpersonal skill Kỹ năng giao tiếp 

Live discussion Thảo luận trực tiếp 

Academic discipline Môn học 

Major in Chuyên ngành 

Have an aptitude for Có năng khiếu về 

Core subject Môn học chính 

Vocational guidance Hướng nghiệp 

Career counselling Tư vấn nghề nghiệp 



 

 

 

Enrich life experiences Làm giàu kinh nghiệm sống 

Hone practical skills Trau dồi kỹ năng thực hành 

Take a gap year Nghỉ một năm 

Academic overload Quá tải học tập 

Chronically absent Vắng mặt thường xuyên 

Precipitate neglect in their academic pursuits Khiến họ bỏ bê việc học tập 

Inconsistent presence Sự hiện diện không nhất quán 

In-class assignments Bài tập trong lớp 

Teaching curriculum Giáo trình giảng dạy 

Classroom behaviour Hành vi trong lớp học 

Alterations to the teaching syllabus Thay đổi giáo trình giảng dạy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Employment and Business 

 

English Vietnamese 

A line of work Một công việc 

Be offered a lucrative job Được cung cấp một công việc hấp dẫn 

A hyper competitive job market Một thị trường việc làm siêu cạnh tranh 

An inclusive labour market Một thị trường lao động toàn diện 

A job offer Một lời mời làm việc 

Run/ operate a business Điều hành một doanh nghiệp 

Promotion opportunity Cơ hội thăng tiến 

Fulfil the requirements Đáp ứng các yêu cầu 

Learn from experiences Học hỏi kinh nghiệm 

Self – employed Tự kinh doanh 

A marketing campaign Một chiến dịch tiếp thị 

Meet the qualifications Đáp ứng các tiêu chuẩn 

Job prospects Triển vọng việc làm 

Hone one’s interpersonal skills 
Rèn luyện kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân 

với nhau 

A competitive salary Một mức lương cạnh tranh 

Hands-on/practical experience Kinh nghiệm thực hành / thực tế 

Heavy workload Khối lượng công việc nặng 

In-house training Tập huấn trong nhà 

Retirement scheme Chương trình hưu trí 

Pension fund Quỹ hưu trí 

Retire from a position Nghỉ hưu từ một vị trí 

Incumbent Đương nhiệm 

Disposable income Thu nhập khả dụng 



 

 

 

Salary increments Tăng lương 

Work overtime Làm việc ngoài giờ 

An incentive Khuyến khích 

Sale Commissions Hoa Hồng Bán Hàng 

Blue-Collar Worker Công Nhân 

White-Collar Workers Người Làm Việc Văn Phòng 

A Manufacturing Industry Một Ngành Công Nghiệp Sản Xuất 

Economic Sectors Các Thành Phần Kinh Tế 

Service industry Công nghiệp dịch vụ 

A part-time employee Một nhân viên bán thời gian 

Manual jobs Công việc thủ công 

Carbon-intensive industries Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều carbon 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Environment and the wildlife 

 

English Vietnamese 

Preserve/ protect the wildlife Bảo tồn / bảo vệ động vật hoang dã 

Conservation efforts Những hiệu quả của cuộc hội thoại 

Produce helpful scientific research Sản xuất nghiên cứu khoa học hữu ích 

Wildlife populations Quần thể động vật hoang dã 

Captive animals Động vật nuôi nhốt 

Save species from extinction Cứu các loài khỏi tuyệt chủng 

Push to the verge of extinction Đẩy đến bờ vực tuyệt chủng 

Become extinct Bị tuyệt chủng 

Endangered/ rare animals Động vật nguy cấp / quý hiếm 

Conservation programs Chương trình bảo tồn 

Help animal repopulate Giúp động vật tái sinh 

Breeding sites Địa điểm nhân giống 

Animals’ natural behaviors Các hành vi tự nhiên của động vật 

Life in captivity Cuộc sống bị giam cầm 

Poaching Săn trộm 

Animal abuse Ngược đãi động vật 

Wildlife species Các loài động vật hoang dã 

Zoological Park Công viên động vật học 

Animal exploitation Khai thác động vật 

Animal rights Quyền động vật 

Animal domestication Thuần hóa động vật 

Animal testing Thử nghiệm động vật 

Coexistence Cùng tồn tại 

Animal welfare matters Các vấn đề về phúc lợi động vật 



 

 

 

Biological diversity Sự đa dạng sinh học 

The natural habitat Môi trường sống tự nhiên 

The imbalance of the ecosystem Sự mất cân bằng của hệ sinh thái 

Illegal wildlife trade Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp 

Garbage patches in the ocean Những mảng rác trong đại dương 

Oceanographers and climatologists Nhà hải dương học và nhà khí tượng học 

Entangled animals Động vật bị vướng vào bẫy 

Disturb marine food webs Làm xáo trộn mạng lưới thức ăn biển 

Algae and plankton communities Quần xã tảo và sinh vật phù du 

Enter the food chain Tham gia chuỗi thức ăn 

Marine debris Mảnh vụn biển 

Over-exploitation of natural resources Khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên 

Plastic pollution Ô nhiễm nhựa 

Stranded ocean species Các loài đại dương mắc cạn 

Ingest plastic into their digestive system Nuốt nhựa vào đường tiêu hóa 

Extraction of raw materials Khai thác nguyên liệu thô 

Future provision of natural resources 
Cung cấp tài nguyên thiên nhiên trong tương 

lai 

Ecosystem services Dịch vụ sinh thái 

Pervasive global threats Các mối đe dọa toàn cầu lan rộng 

Coral bleach Tẩy trắng san hô 

Global warming Sự nóng lên toàn cầu 

Greenhouse gas emissions Khí thải nhà kính 

Exhaust fumes Khí thải 

Self-decomposition Tự phân hủy 

Plastic incineration Thiêu hủy nhựa 



 

 

 

Environmental catastrophe Thảm họa môi trường 

Bushfire Cháy rừng 

Unplanned vegetation fire Đốt thảm thực vật không có kế hoạch 

Create difficulties in breathing Khó thở 

Terrestrial biodiversity Đa dạng sinh học trên cạn 

Extreme weather Thời tiết khắc nghiệt 

Complex terrain Địa hình phức tạp 

Rising sea level Nước biển dâng 

Glaciers and sea ice melting Sông băng và biển băng tan 

Severe drought Hạn hán nghiêm trọng 

Salinity intrusion Xâm thực mặn 

Seasonal flooding Lũ lụt theo mùa 

Soil salinity Đất nhiễm mặn 

Land salinization Nhiễm mặn đất 

Natural process Quá trình tự nhiên 

Anthropogenic factors Yếu tố con người 

Mineral weathering Phong hóa khoáng sản 

Renewable energy Năng lượng tái tạo 

Fossil fuels Nhiên liệu hóa thạch 

Land and air degradation Suy thoái đất và không khí 

Sustainable growth Tăng trưởng bền vững 

Alternative energy sources Nguồn năng lượng thay thế 

Deforestation Nạn phá rừng 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Family  

 

English Vietnamese 

Parenting courses/ classes Các khóa học / lớp học làm cha mẹ 

Prepare for each developmental stage Chuẩn bị cho từng giai đoạn phát triển 

Attend a parenting workshop Tham dự hội thảo về nuôi dạy con cái 

Parental involvement Sự tham gia của cha mẹ 

Children upbringing Nuôi dạy trẻ em 

Parenting efficacy Hiệu quả nuôi dạy con cái 

Discipline styles Phong cách kỷ luật 

A holistic approach to parenting 
Một cách tiếp cận toàn diện để nuôi dạy con 

cái 

Extended families Đại gia đình 

Social service agencies Các cơ quan dịch vụ xã hội 

Anger management Quản lý cơn tức giận 

Conflict resolution Giải quyết xung đột 

Substance abuse Lạm dụng chất kích thích 

Domestic violence Bạo lực gia đình 

A family structure Một cấu trúc gia đình 

Intellectual development Phát triển trí tuệ 

Valuable life lessons Bài học cuộc sống quý giá 

A strict discipline style Một phong cách kỷ luật nghiêm ngặt 

Nurture versus nature Nuôi dưỡng so với tự nhiên 

Housework gender gap Khoảng cách giới tính việc nhà 

Do household chores Làm công việc nhà 

Do the laundry Giặt ủi 

Immediate family Gia đình trực tiếp 

Family members Các thành viên trong gia đình 



 

 

 

Custody of the children Quyền nuôi con 

Adoptive parents Cha mẹ nuôi 

Gives birth Sinh con 

Raise a child Nuôi một đứa trẻ 

Biological parents Cha mẹ ruột 

Tighten family bondings Thắt chặt tình cảm gia đình 

Bear resemblance to someone Giống ai đó 

Helicopter parent Cha mẹ trực thăng 

Formative years Năm tháng sơ sinh 

Attitudes toward women Thái độ đối với phụ nữ 

The dominance of traditional values Sự thống trị của các giá trị truyền thống 

Full-time working parents Cha mẹ làm việc toàn thời gian 

Younger generations Thế hệ trẻ 

Intensive parenting Nuôi dạy con cái chuyên sâu 

Gender roles Vai trò giới tính 

Move in with family members 
Chuyển đến ở với các thành viên trong gia 

đình 

Live independently Sống độc lập 

Emerging adults Người lớn 

A financial contribution Một khoản đóng góp tài chính 

Issues of privacy and independence Các vấn đề về quyền riêng tư và độc lập 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Globalisation 

 

English Vietnamese 

Cross-border workforce Lực lượng lao động xuyên biên giới 

International competition Cạnh tranh quốc tế 

At a global level Ở cấp độ toàn cầu 

Emerging economies Các nền kinh tế mới nổi 

Increasing demand for talents Nhu cầu nhân tài ngày càng tăng 

Global growth 
Tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế toàn 

cầu 

International supply chain Chuỗi cung ứng quốc tế 

Developed/ developing countries Các nước phát triển / đang phát triển 

Free trade Thương mại tự do 

Free flow of labour Dòng lao động tự do 

Brain drains Chảy máu chất xám 

Free flow of capital Dòng vốn tự do 

Urbanisation Đô thị hóa 

The loss of cultural practices Mất văn hóa 

Cultural diversity Đa dạng văn hóa 

Homogeneous society Xã hội đồng nhất 

Stimulate growth Kích thích tăng trưởng 

Create more employment opportunities Tạo nhiều cơ hội việc làm hơn 

Business opportunities Cơ hội kinh doanh 

A target market Một thị trường mục tiêu 

Supply and demand Cung và cầu 

Foster exportation Thúc đẩy xuất nhập khẩu 

Armed conflict Xung đột vũ trang 



 

 

 

A steady growth Sự tăng trưởng ổn định 

Allocate resources Phân bổ nguồn lực 

Global trade Thương mại toàn cầu 

Global community Cộng đồng toàn cầu 

Foreign capital investment Vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign direct investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Immigrate to a new country Di cư đến một quốc gia mới 

Anti-globalisation movement Phong trào chống toàn cầu hóa 

National sovereignty Chủ quyền quốc gia 

A global governance Một nền quản trị toàn cầu 

Loss of self-determination Mất quyền tự quyết 

Geographical shift of factories Sự dịch chuyển địa lý của các nhà máy 

International capital flows Dòng vốn quốc tế 

Superpower frictions and fragility 
Xích mích và sự mong manh của các cường 

quốc 

Technological shifts Sự thay đổi công nghệ 

Trade barriers Rào cản thương mại 

Customs authority Cơ quan hải quan 

National security An ninh quốc gia 

Manipulate the currency Thao túng tiền tệ 

Infusions of foreign capital and technology Sự truyền vốn và công nghệ nước ngoài 

Compartmentalized power sectors Phân chia quyền lực 

A world power Một cường quốc thế giới 

Influx of information between countries Luồng thông tin giữa các quốc gia 

Human migration Sự di cư của con người 

Transnational companies Công ty xuyên quốc gia 



 

 

 

Exploit tax havens Khai thác thiên đường thuế 

 

 

 

  



 

 

 

Law and order 

 

English Vietnamese 

A civil society Xã hội văn minh 

Bind all people living in a community 
Ràng buộc tất cả những người sống trong một 

cộng đồng 

To lead all citizens to conduct moral acts 
Dẫn dắt mọi công dân thực hiện các hành vi 

đạo đức 

The common good Lợi ích chung 

Excessive freedom to behave Tự do quá mức để cư xử 

Civil unrest Tình trạng bất ổn dân sự 

Public disorder Mất trật tự công cộng 

Law enforcement agencies Cơ quan thực thi pháp luật 

Public riots against the general public Bạo loạn công khai chống lại công chúng 

Political and social disturbance Xáo trộn chính trị và xã hội 

Law and order Pháp luật và mệnh lệnh 

The legal framework Khuôn khổ pháp lý 

Comply with the legislation Tuân thủ luật pháp 

Unalienable rights Quyền không thể chối bỏ 

Legal decisions Quyết định pháp lý 

Within the boundaries of the Constitution Trong ranh giới của Hiến pháp 

Set the standard for acceptable behaviors 
Thiết lập tiêu chuẩn cho các hành vi có thể 

chấp nhận được 

Provide clarity and context for unacceptable 

actions 

Cung cấp sự rõ ràng và bối cảnh cho các hành 

động không được chấp nhận 

Have equal access to justice Có quyền tiếp cận công lý một cách bình đẳng 

Pass a bill Chấp nhận dự thảo luật 

Social progress Tiến bộ xã hội 

Violating human rights Vi phạm nhân quyền 



 

 

 

Maintain justice and equality Duy trì công lý và bình đẳng 

Ethical and moral values Đạo đức và giá trị đạo đức 

Antisocial behavior Hành vi chống xã hội 

Dysfunctional family Gia đình rối loạn 

Abide by the law Tuân thủ pháp luật 

Law-abiding citizens Những công dân tuân thủ theo luật pháp 

Juvenile delinquency Tội phạm vị thành niên 

Crimes committed by minors Các tội của trẻ vị thành niên 

High-profile criminal cases Các vụ án hình sự nghiêm trọng 

Psychological and social circumstances Hoàn cảnh tâm lý và xã hội 

Potential perpetrators Thủ phạm tiềm năng 

The victims of violence Nạn nhân của bạo lực 

Provoke criminal behaviours Kích động các hành vi tội phạm 

Engage in criminal behavior Tham gia vào hành vi tội phạm 

Commit criminal acts Thực hiện các hành vi phạm tội 

Poor socio-economic status Tình trạng kinh tế xã hội kém 

Poor economic and social conditions Điều kiện kinh tế và xã hội kém 

Legal prosecution Truy tố pháp lý 

Prosecute for a criminal act Truy tố hành vi phạm tội 

Preventive measures Biện pháp phòng ngừa 

Reformation programs Các chương trình cải cách 

Juvenile detainees Người chưa thành niên bị giam giữ 

Penitentiary detention center Trại giam 

Correction center Trại cải tạo 

Penitentiary System Hệ thống pháp lý 

Repent for a wrongdoing Ăn năn về việc làm sai trái 



 

 

 

Be charged with a crime Bị buộc tội 

Appear in court Xuất hiện tại tòa án 

Be sued for something Bị kiện vì điều gì đó 

Stand trial Hầu tòa 

Reach a verdict Đạt được phán quyết 

A jury trial Bồi thẩm đoàn 

Irrefutable evidence Bằng chứng không thể chối cãi 

Unanimous decision by the jury Quyết định của bồi thẩm đoàn 

Provoke reactionary unrest Kích động bất ổn 

Court trials Phiên tòa 

Withdraw a statement Rút lại một tuyên bố 

A deterrence from crime Ngăn chặn tội phạm 

Public court hearings Phiên tòa công khai 

Breach a contract Vi phạm hợp đồng 

Intervention of the court Sự can thiệp của tòa án 

Deter any law-violating activities or 

misdemeanours. 

Ngăn chặn bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật 

hoặc tội nhẹ. 

Legal codes of conduct Quy tắc ứng xử hợp pháp 

Defense attorney Luật sư bào chữa 

Guilty verdicts Có tội 

A civil case Một vụ án dân sự 

Obtaining empirical evidence Thu thập bằng chứng thực nghiệm 

The credibility of justice Sự tín nhiệm của công lý 

Legitimacy of the government Tính hợp pháp của chính phủ 

Judicial transparency Minh bạch tư pháp 

A custodial/prison sentence Hình phạt tù giam 

A life sentence Tù chung thân 



 

 

 

A death penalty Án tử hình 

Put (somebody) on a probation Cho ai đó vào thời gian quản chế 

Reintegrate into the society/community Tái hòa nhập xã hội / cộng đồng 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Technology 

 

English Vietnamese 

Advent of artificial intelligence Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo  

Advancements to computer technology Sự phát triển của công nghệ máy tính  

Programmed with algorithms Lập trình với thuật toán  

Smaller margin of error Phạm vi sai số nhỏ hơn  

A powerful instrument of calculation Một công cụ tính toán mạnh mẽ 

Do research Làm nghiên cứu 

Complex mathematical computations Các phép tính toán phức tạp 

Wireless connection Kết nối không dây 

Cutting-edge/ State-of-the-art technology Công nghệ tân tiến 

User-friendly interface Giao diện thân thiện với người dùng 

System breakdowns Hệ thống bị hỏng 

Informative and entertainment tool Công cụ thông tin và giải trí 

Speed up the pace of something Tăng cường tốc độ của cái gì đó 

Over-reliance on technology Phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ 

Digital age Thời đại kỹ thuật số 

Electronic Gadget Tiện ích điện tử 

Back up data Sao lưu dữ liệu 

Verify their information Xác minh thông tin của họ 

Install a program Cài đặt một chương trình 

Help somebody to keep in touch with friends 

and family 
Giúp ai đó giữ liên lạc với bạn bè và gia đình 

Make education accessible to countryside 

students 

Làm cho học sinh nông thôn có thể tiếp cận 

giáo dục 

Surf the web Lướt web 



 

 

 

Reach accuracy with a greater degree of 

precision 

Đạt độ chính xác với mức độ chính xác cao 

hơn 

Automate mundane tasks Tự động hóa các nhiệm vụ thông thường 

Use digital assistants to interact with users 
Sử dụng trợ lý kỹ thuật số để tương tác với 

người dùng 

Chatbots are designed to be more intelligent 
Chatbots được thiết kế để trở nên thông minh 

hơn 

Can set up a Voice bot or Chatbot to help 

customers with their queries 

Có thể thiết lập Voicebot hoặc Chatbot để giúp 

khách hàng giải quyết các thắc mắc của họ 

Advanced AI-based technologies Công nghệ dựa trên AI tiên tiến 

Give irrelevant outputs Đưa ra kết quả đầu ra không liên quan 

AI may enslave humanity AI có thể nô dịch nhân loại 

Download materials Tải tài liệu 

The modern revolution in information 

technology 
Cuộc cách mạng công nghệ thông tin hiện đại 

Self-automation Tự động hóa 

Distance learning Học từ xa 

A search engine Một công cụ tìm kiếm 

Innovations in the AI sector Những đổi mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo 

Video conference Hội thảo qua cầu truyền hình 

Automate dull work like data entry 
Tự động hóa công việc buồn tẻ như nhập dữ 

liệu 

Deliver actionable insights Cung cấp thông tin chi tiết hữu ích 

Natural language processing (NLP) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) 

Automated speech recognition (ASR) Nhận dạng giọng nói tự động (ASR) 

Body camera footage Cảnh quay máy ảnh cơ thể 

Become addicted to the virtual world  Trở nên nghiện thế giới trực tuyến 

Accelerate pace of life Đẩy nhanh tốc độ cuộc sống 

Produce automated transcripts Tạo ra bản ghi tự động 



 

 

 

E-commerce site/ e-commerce platforms Sàn thương mại điện tử 

An electronic network Một mạng điện tử 

Transmit of funds or data Chuyển tiền và dữ liệu 

Powered by the internet Được cung cấp bởi internet 

Access an online store Truy cập một cửa hàng trực tuyến 

Central computer Máy tính trung tâm 

Payment information Thông tin thanh toán 

E-commerce transactions Giao dịch thương mại điện tử 

Online auctions Đấu giá trực tuyến 

Scheduled maintenance Bảo trì theo lịch trình 

Make a wide array of products available Cung cấp một loạt các sản phẩm có sẵn 

Easy accessibility Khả năng tiếp cận dễ dàng 

Personalization and product recommendations Cá nhân hóa và đề xuất sản phẩm 

Limited customer service Dịch vụ khách hàng hạn chế 

Collects customers' credit card information Thu thập thông tin thẻ tín dụng của khách hàng 

Several payment modes Một số phương thức thanh toán 

Online retail shopping Mua sắm bán lẻ trực tuyến 

Automatic ordering systems Hệ thống đặt hàng tự động 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

The media 

 

English Vietnamese 

Express opinion openly  Thể hiện quan điểm một cách cởi mở 

A biased view Một cái nhìn thiên vị 

Controversial topic Chủ đề gây tranh cãi 

Front page Trang đầu 

The press Báo chí 

Media transparency Tính minh bạch của phương tiện truyền thông 

The validity of the information Tính hợp lệ của thông tin 

Errors and deception by sources Lỗi và lừa dối bởi các nguồn 

Trustworthy stories Những câu chuyện đáng tin cậy 

Reliable information  Thông tin đáng tin cậy 

Fight against disinformation Đấu tranh chống lại thông tin sai lệch 

Eliminate misinformation Loại bỏ thông tin sai lệch 

Provide information Cung cấp thông tin 

Disseminate information Phổ biến thông tin 

Recognize their own fallibility Nhận ra khả năng thất bại của chính họ 

Information subsidies Trợ cấp thông tin 

Domestic and global affairs Các vấn đề trong nước và toàn cầu 

Avoid misrepresenting events Tránh xuyên tạc sự kiện 

Disciplined honesty Trung thực có kỷ luật 

Carry the news of the world Mang tin tức của thế giới 

Provide information and general knowledge Cung cấp thông tin và kiến thức chung 

Circulates information Lưu hành thông tin 

Means of communication Phương tiện truyền thông 

Informed citizens Thông báo cho công dân 



 

 

 

Conveys the public opinion Truyền đạt ý kiến công chúng 

Review the government Xem xét lại chính phủ 

Seek jobs Tìm kiếm việc làm 

Mind-brain exercise games Trò chơi tập thể dục trí não 

The digital era Kỷ nguyên kỹ thuật số 

Distorting information Bóp méo thông tin 

Powerful tool for verification Công cụ mạnh mẽ để xác minh 

Mass media Phương tiện thông tin đại chúng 

Online news services Dịch vụ tin tức trực tuyến 

Distributed digitally Phân phối kỹ thuật số 

Mass media coverage Bảo hiểm đại chúng 

Place an advertisement Đặt một quảng cáo 

Undermine social values Làm suy yếu các giá trị xã hội 

Advertising campaign Chiến dịch quảng cáo 

Deceptive advertisement Quảng cáo lừa đảo 

The absence of biases Không có những thành kiến 

Media Literacy Kiến thức về phương tiện truyền thông 

Credible sources Nguồn đáng tin cậy 

Intrusiveness of advertisements Sự xâm nhập của quảng cáo 

Skeptical of the news industry Hoài nghi về ngành công nghiệp tin tức 

A weekly publication Một ấn phẩm hàng tuần 

A tabloid Báo lá cải 

A weekly publication Một ấn phẩm hàng tuần 

A media outlet Một phương tiện truyền thông 

Subscribe to Đăng ký 

Go viral Lan truyền 



 

 

 

Information overload Quá tải thông tin 

Invasion of privacy Xâm phạm riêng tư 

Media manipulation Điều khiển đám đông 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Travelling 

 

English Vietnamese 

Travel agency Đại lý du lịch 

Business trip Đi công tác 

Checked baggage / carry-on baggage Hành lý ký gửi / hành lý xách tay 

Peak season Mùa cao điểm 

Tourist attraction Thu hút khách du lịch 

Local cuisine Ẩm thực địa phương 

Capture the beauty of Nắm bắt vẻ đẹp của 

Escape from the daily routine Thoát khỏi thói quen hàng ngày 

Package tour Chuyến đi trọn gói 

Embark on a trip Bắt tay vào một cuộc hành trình 

A mountaineering certificate Chứng chỉ leo núi 

Tourism industry Ngành công nghiệp du lịch 

Create a livelihood Tạo kế sinh nhai 

Trekking trips Các chuyến đi bộ đường dài 

Carry a certain degree of risk Mang một mức độ rủi ro nhất định 

Inhospitable weather Thời tiết khắc nghiệt 

Complex terrain Địa hình phức tạp 

Ecological disturbances Rối loạn sinh thái 

Encounter various cultures Gặp gỡ các nền văn hóa khác nhau 

Broaden knowledge on global perspective Mở rộng kiến thức về quan điểm toàn cầu 

Modes of transport Phương thức vận tải 

The influx of tourists Dòng khách du lịch 

Foreign exchange earnings Thu nhập ngoại hối 



 

 

 

Open to new cultures and different mindsets 
Cởi mở với những nền văn hóa mới và những 

suy nghĩ khác nhau 

Sustainable travel Du lịch bền vững 

Memorable experiences Những trải nghiệm đáng nhớ 

Cultural ambassadors Đại sứ văn hóa 

Local products Hàng hóa địa phương 

Travel journal Tạp chí du lịch 

Arrange a schedule Sắp xếp lịch trình 

Remote locations Địa điểm từ xa 

Weather forecast Dự báo thời tiết 

Host regions Các khu vực đăng cai 

International tourism Du lịch quốc tế 

Forge mutual understandings between cultures 
Rèn luyện sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền 

văn hóa 

Travel restrictions Các hạn chế đi lại 

Indigenous cultures Văn hóa bản địa 

Intrepid travellers Du khách gan dạ 

Beauty of nature Vẻ đẹp của thiên nhiên 

Solo travellers Du khách một mình 

Comfort zone Vùng an toàn 

Ancient ruins Phế tích cổ xưa 

Tourism-dependent economies Nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch 

Travel services exports Xuất khẩu dịch vụ du lịch 

Possibilities for diversification Khả năng đa dạng hóa 

Cultural exchange Trao đổi văn hoá 

Cultural heritage Di sản văn hóa 

On the global stage Trên toàn cầu 



 

 

 

A break from repetitive patterns Thoát khỏi vòng lặp lại 

A mundane lifestyle Một lối sống bình thường 

Partake in local festivals Tham gia các lễ hội địa phương 

Gain a sense of accomplishment Cảm giác thành công 

 

  



 

 

 

KHÓA HỌC ONLINE CÁ NHÂN HÓA TẠI IELTS XUÂN PHI 

 

Các khóa học IELTS đều là Cá nhân hóa, học viên được thiết kế lộ trình học tập 

riêng phù hợp với trình độ hiện tại & mục tiêu điểm mong muốn và cả thời gian cá 

nhân của học viên đó. Qua đó đảm bảo việc học được tập trung, đúng trọng tâm, 

hiệu quả giúp học viên tự tin chinh phục IELTS trong thời gian ngắn nhất. 

 

I. Khóa học IELTS Writing Cá nhân hóa 

Khóa học sẽ chia làm hai Level: 

❖ Khóa Zero dành cho: 

▪ Học viên yếu hoặc mất gốc kỹ năng Writing muốn cải thiện trình độ một cách bài bản 

❖ Khóa Chuyên sâu bứt tốc hướng tới: 

▪ Học viên đang luyện ôn thi sắp tới mà: 

 Không được chấm, chữa bài viết chuẩn 

 Chưa nắm chắc cách viết, chiến thuật viết bài IELTS Writing 

 Muốn củng cố kiến thức chuyên sâu để bật hẳn kỹ năng Writing tự tin bước vào kỳ thi 

sắp tới 

 

➢ Chi tiết khóa IELTS Writing từ Cơ bản đến Nâng cao vui lòng xem tại địa chỉ 

sau: https://ieltsxuanphi.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-writing-ca-nhan-

hoa/ 

➢ Đặc biệt với khóa học nâng cấp Writing Gold Plus bứt tốc, học viên còn được ra tăng 

thêm 2 bài chữa cựu Examiner, giúp cho nâng Band dễ dàng bất kể đề khó hay dị: 

https://ieltsxuanphi.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-writing-gold-plus/ 

 

II. Khóa học IELTS 4 kỹ năng Cá nhân hóa 

Khóa học sẽ chia làm hai Level: 

❖ Khóa Starter dành cho: 

▪ Học viên yếu cả 4 kỹ năng hoặc từ mất gốc, bắt đầu muốn học IELTS một cách bài bản, 

vững chắc 

 

➢ Chi tiết khóa IELTS 4 kỹ năng từ Mất gốc vui lòng xem tại địa chỉ 

sau: https://ieltsxuanphi.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-4-ky-nang-ca-nhan-hoa-

starter/ 

 

❖ Khóa Bứt tốc chuyên sâu hướng tới: 

▪ Học viên sắp thi muốn bứt hẳn lên điểm cao 

▪ Học viên đang luyện ôn thi sắp tới mà: 
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 Không có sự hỗ trợ luyện Speaking chuẩn 

 Chưa biết vận dụng chiến thuật, tips làm bài Reading và Listening 

 Không được chấm, chữa bài viết chuẩn 

 Chưa nắm chắc cách viết, chiến thuật viết bài IELTS Writing 

 Muốn củng cố kiến thức chuyên sâu để tự tin bước vào kỳ thi sắp tới 

 

➢ Chi tiết khóa IELTS Bứt tốc 4 kỹ năng vui lòng xem tại địa chỉ 

sau: https://ieltsxuanphi.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-but-toc-level-5-0-6-5/ 

 

III. Các khóa học Cá nhân hóa khác  

❖ IELTS Speaking từ Cơ bản đến Chuyên sâu: https://ieltsxuanphi.edu.vn/khoa-

hoc/khoa-hoc-ielts-speaking-ca-nhan-hoa/

   

❖ IELTS Listening & Reading từ Cơ bản đến Chuyên 

sâu: https://ieltsxuanphi.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-listening-reading-ca-nhan-

hoa/ 

 

IV. Thông tin liên hệ 

❖ Học viện IELTS Xuân Phi 

❖ Địa chỉ: Tòa nhà Center Point, 219 Trung Kính, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

❖ Fanpage: https://www.facebook.com/ieltsxuanphi/ 

❖ Group hỗ trợ chữa bài Writing & chia sẻ kiến thức IELTS miễn phí : 

https://www.facebook.com/groups/odaychuabaiwritingmienphi 

❖ Website (có hỗ trợ hỏi đáp trực tuyến): https://ieltsxuanphi.edu.vn/ 

❖ Hotline tư vấn miễn phí: 0916.300.750 

❖ Email: xuanphiielts@gmail.com 
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