
LỜI GIỚI THIỆU 

 

Tài liệu English for Customs 1 (Tiếng Anh Hải quan 1) được thiết kế cho cán bộ hiện đang 

hoặc sắp làm việc trong ngành Hải quan khu vực Tây Bắc. Giáo trình được biên soạn ở 

trình độ cuối sơ cấp với có một số khác biệt so với các giáo trình tiếng Anh cùng trình độ:  

1- Định hướng từ vựng, cấu trúc theo ngữ cảnh đặc trưng của ngành Hải quan nhằm 

cung cấp cho người học từ vựng chuyên ngành thường dùng nhất (có tần số sử dụng 

cao) dựa trên các tình huống giao tiếp sinh động, phục vụ một cách thiết thực các 

hoạt động nghiệp vụ trên ngữ liệu tiếng Anh.  

2- Chú trọng đến phát âm từ vựng và cụm từ thuộc ngành 

3- Luyện tập kĩ năng giao tiếp, (nghe, nói, đọc , viết, dịch) theo tình huống, đáp ứng 

mục tiêu nâng cao năng lực tiếng Anh trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết những 

khó khăn về rào cản ngôn ngữ trong quá trình công tác. 

Tài liệu “English for Customs 1” (Tiếng Anh Hải Quan 1) sử dụng trong 90 tiết học, có bài 

nghe và phát âm được thiết kế kèm theo. Tài liệu, tập trung vào ba chủ đề lớn là Personal 

information (Giới thiệu bản thân), Common Activities (Những hoạt động phổ biến của 

ngành), và Technology in Customs (Công nghệ trong Hải quan). Mỗi chủ đề được triển 

khai thành 3-4 chủ điểm, tương ứng với các bài học. Các bài học được cấu trúc thành 2 

mảng: kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ.  

Chúng tôi hi vọng sau quá trình học, người học có thể nắm được phần lớn từ vựng, cấu trúc 

và mẫu câu có tần số sử dụng cao trong ba nội dung vừa nêu trong giáo trình, đồng thời 

vận dụng một cách chủ động, sáng tạo trong công việc thực tế. 

 

Xin trân trọng giới thiệu tài liệu cùng các học viên. 

 

Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2018 

Thay mặt nhóm tác giả 




