
LỜI GIỚI THIỆU 

 

Tài liệu English for Customs 2 (Tiếng Anh Hải quan 2) là sự tiếp nối kiến thức ngôn ngữ 

và thực hành của tài liệu English for Customs 1. Trên cơ sở kiến thức căn bản về ngành, 

tài liệu English for Customs 2 tiếp tục nâng cao khả năng giao tiếp văn bản và ngôn bản 

của học viên thông qua các kĩ năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết và một phần dịch 

thuật. Tài liệu tiếp tục 

1. Khai thác từ vựng, cấu trúc ngữ pháp phù hợp với ngữ cảnh thường dùng của cán 

bộ ngành Hải quan khu vực Tây Bắc  

2. Cung cấp từ vựng liên quan đến chuyên ngành dựa trên các tình huống giao tiếp, 

thông tin, văn bản phục vụ hoạt động nghiệp vụ.  

3. Chú trọng luyện phát âm các từ đa tiết, trọng âm câu và ngữ điệu 

4. Tăng cường kĩ năng xử lý tình huống, đáp ứng mục tiêu nâng cao năng lực tiếng 

Anh trong thực thi công vụ.  

Tài liệu English for Customs 2 dành cho cán bộ Hải quan khu vực Tây Bắc tập trung vào 

ba lĩnh vực nổi bật của ngành là Customs at the border (Hải quan cửa khẩu), Customs 

security (An ninh hải quan), Cargo Clearance (Thông quan hàng hóa). Các nội dung/chủ 

đề được triển khai thành 10 chủ điểm ứng với 10 bài học với các nội dung như Thuế quan, 

giám sát hàng hóa, kê khai hàng hóa, hạn ngạch đối với hàng hóa, gian lận thương mại, ....   

Tài liệu giúp học viên luyện tập sử dụng phần lớn từ vựng, cấu trúc và mẫu câu tiếng Anh 

thường dùng trong các nội dung vừa nêu, góp phần hỗ trợ vận dụng kiến thức đã học trong 

công việc thực tế một cách hiệu quả.  

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