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CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG 

QUỐC DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC NGÀNH HẢI QUAN 

(CƠ BẢN) 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Để đáp ứng yêu cầu của xu thế phát triển và hội nhập trong thời kì đổi mới, một 

trong những yêu cầu quan trọng đối với cán bộ viên chức trong thời đại hiện nay là phải 

đảm bảo năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công tác. Do vị trí địa lí tiếp giáp với các 

tỉnh biên giới Trung Quốc, cán bộ Hải quan tại các tỉnh biên giới phía Bắc là một trong 

những người đầu tiên tiếp xúc, xử lí các công việc liên quan đến việc đi lại, giao thương 

của người dân hai nước Việt Trung. Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan của Việt Nam cũng 

thường xuyên tiếp xúc, đàm phán với các đơn vị tương ứng của Trung Quốc. Chính vì 

vậy, việc phổ cập tiếng Trung Quốc cho cán bộ Hải quan ở một trình độ nhất định là hết 

sức cần thiết và cấp bách.  

Với một đội ngũ cán bộ đông đảo, trên thực tế, tại các đơn vị thuộc Cục/Chi cục 

Hải Quan đều đã có một số cán bộ có năng lực tiếng Trung Quốc ở trình độ cao, đáp ứng 

được nhu cầu phiên biên dịch trong các cuộc giao lưu đàm phán cao cấp. Tuy nhiên, số 

cán bộ chưa được học tập tiếng Trung Quốc một cách bài bản, với nội dung học tập phù 

hợp với nhu cầu công việc thực tế hàng ngày còn khá lớn. CHƯƠNG TRÌNH BỒI 

DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC DÀNH CHO CÁN BỘ 

HẢI QUAN (CƠ BẢN) (sau gọi tắt là CHƯƠNG TRÌNH) được xây dựng nhằm đáp 

ứng nhu cầu trên.  

CHƯƠNG TRÌNH là một trong những nội dung thuộc hợp phần nhánh của đề tài 

cấp Nhà nước Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán 

bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để 

thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc (sau gọi tắt 

là Đề tài) do Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện, 

nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững khu vực Tây Bắc. Vì vậy, mục tiêu và nội 

dung của CHƯƠNG TRÌNH cũng hướng tới việc hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu 

và  mục tiêu chung của Đề tài.  
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CHƯƠNG TRÌNH có sự liên thông với CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 

NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC (NÂNG CAO) (DÀNH CHO 

CÁN BỘ HẢI QUAN) và có sự tương quan nhất định với CHƯƠNG TRÌNH BỒI 

DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC (CƠ BẢN VÀ NÂNG 

CAO) (DÀNH CHO BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG) và các chương trình tương tự về bồi 

dưỡng năng lực tiếng Anh cùng thuộc phạm vi Đề tài. 

CHƯƠNG TRÌNH bao gồm các hợp phần cơ bản sau: Giới thiệu tổng quan về 

chương trình, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, 

chuẩn đầu ra cần đạt, nội dung kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ, phương pháp và các hình 

thức dạy - học, kiểm tra đánh giá, giải thích triển khai thực hiện và tài liệu tham khảo 

chính. 

Tổng thời lượng của CHƯƠNG TRÌNH là 135 tiết. Trong đó thời gian giảng dạy 

trên lớp là 105 tiết, thời gian thực hành tại đơn vị có sự hỗ trợ của trợ giảng/online là 30 

tiết. Ngoài ra học viên còn phải dành thời gian hoàn thành các bài tập bắt buộc và tự 

chọn trong CHƯƠNG TRÌNH. 

 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG 

QUỐC DÀNH CHO CÁN BỘ HẢI QUAN (CƠ BẢN) được xây dựng theo các quan 

điểm sau: 

1. CHƯƠNG TRÌNH thiết kế dựa trên nền tảng các kết quả nghiên cứu về giáo dục 

học, tâm lý học và phương pháp dạy học ngoại ngữ hiện đại; kinh nghiệm xây dựng 

chương trình môn Ngoại ngữ chuyên ngành của Việt Nam và quốc tế; nhu cầu và 

điều kiện thực tiễn công tác của cán bộ Hải quan.  

2. Đảm bảo hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tổng hợp bằng tiếng Trung 

Quốc cho học viên. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết thông qua 

việc vận dụng các kiến thức ngữ âm, chữ viết, từ vựng và ngữ pháp. 

3. Đảm bảo chương trình được xây dựng trên cơ sở hệ thống chủ điểm và chủ đề. Một 

chủ điểm bao gồm nhiều chủ đề. Các chủ điểm và chủ đề có mối liên quan chặt chẽ 

với nhau, phù hợp với nhu cầu công tác thực tế của cán bộ Hải quan các tỉnh Tây 
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Bắc và môi trường làm việc của học viên. Hệ thống chủ điểm và chủ đề được lặp 

lại, mở rộng và phát triển qua các bài học. 

4. Đảm bảo coi học viên là chủ thể của quá trình dạy học, giáo viên là người tổ chức, 

hướng dẫn. Học viên cần được tham gia tích cực vào các hoạt động nghe, nói, đọc, 

viết bằng tiếng Trung Quốc trong các tình huống giao tiếp với các chủ điểm và chủ 

đề trong CHƯƠNG TRÌNH phù hợp với thực tiễn công tác.  

5. Đảm bảo tính liên thông và tiếp nối giữa các bài trong CHƯƠNG TRÌNH và giữa 

chương trình cơ bản và nâng cao (sau này); đảm bảo tích hợp giữa các chủ điểm và 

chủ đề, tích hợp 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và dịch.  

6. Đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo của CHƯƠNG TRÌNH nhằm đáp ứng nhu cầu và 

phù hợp với từng điều kiện dạy - học tiếng Trung Quốc của từng đơn vị, từng địa 

phương.  

7. Đảm bảo sau khi học xong CHƯƠNG TRÌNH, học viên đạt trình độ tiếng Trung 

Quốc bậc A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đáp ứng 

được nhu cầu công tác ở mức cơ bản, đồng thời sẵn sàng bước vào giai đoạn bồi 

dưỡng năng lực tiếng Trung Quốc ở trình độ nâng cao. 

8. CHƯƠNG TRÌNH có thể được điều chỉnh tối đa 20% sau mỗi đợt bồi dưỡng tuỳ 

theo tình hình thực tế dạy – học. 

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

III.1. Mục tiêu chung 

Chương trình cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, giúp 

học viên bước đầu có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc một cách tương đối độc 

lập ở những tình huống giao tiếp cơ bản khi tiếp xúc với người nước ngoài trong quá 

trình công tác, tạo hứng thú và sự tự tin tiếp tục học tập tiếng Trung Quốc ở trình độ cao 

hơn. 

III.2. Mục tiêu cụ thể 

- Giao tiếp đơn giản bằng tiếng Trung Quốc về các chủ điểm: “Thông tin cá 

nhân”, “Hoạt động ở cửa khẩu”, “Hàng hoá thông quan”, “Vi phạm hải quan” và 

“Đối ngoại trong Hải quan” thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 
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- Có kiến thức nhập môn về tiếng Trung Quốc, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp và chữ viết (chữ Hán và phiên âm Latinh tiếng Trung Quốc); có những hiểu biết 

ban đầu về đất nước, con người và nền văn hoá Trung Quốc. 

- Hình thành hứng thú với việc học tiếng Trung Quốc. 

- Bước đầu hình thành phương pháp học tiếng Trung Quốc hiệu quả. 

IV. CHUẨN ĐẦU RA CẦN ĐẠT  

Kết thúc chương trình, học viên sẽ đạt được trình độ A2 (tương đương với bậc 2 trong 

Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam). Cụ thể là: Có thể hiểu, sử dụng các 

cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể 

trong công tác Hải quan. Có thể hỏi và nghe hiểu việc tự giới thiệu về nhân thân; có thể 

hỏi và nghe hiểu những thông tin về người khác như nơi sinh sống, người thân/ bạn bè,... 

Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp 

đỡ. 

IV.1. Chuẩn kiến thức ngôn ngữ  

Ngữ âm	

1. Nắm được cách phát âm các phụ âm đầu (thanh mẫu), vần (vận mẫu), 

thanh điệu và các hiện tượng biến âm thường gặp trong tiếng Trung Quốc.  

2. Nắm được quy tắc phiên âm Latinh tiếng Trung Quốc. 

3. Nắm được cách đọc thanh nhẹ và vần “er” hoá. 

4. Nắm được ngữ điệu của câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cảm thán. 

Chữ Hán	

1. Nắm được các nét và kết cấu cơ bản của chữ Hán. 

2. Nắm được nguyên tắc viết chữ Hán. 

3. Nắm được một số bộ thủ thường gặp trong chữ Hán. 

4. Nắm được một số nét chữ hoặc chữ viết tay thông dụng.	

Từ vựng	
Nắm được nghĩa và cách dùng cơ bản của khoảng 720 từ thuộc các chủ đề 

đã học liên quan đến công tác Hải quan	

Ngữ pháp	
Nắm được các mẫu câu cơ bản gắn với những chức năng giao tiếp trong 

CHƯƠNG TRÌNH.  	

 

IV.2. Chuẩn kỹ năng ngôn ngữ   

Nghe 1. Nghe hiểu những phát ngôn đơn giản có tốc độ chậm, phát âm chuẩn xác, rõ 



ĐỀ TÀI TÂY BẮC – ĐHNN ĐHQGHN - 2018 

 5 

ràng hoặc gần chuẩn. 

2. Nghe hiểu được những thông tin, chỉ lệnh đơn giản với tốc độ chậm, phát âm 

chính xác hoặc gần chính xác. 

3. Nghe hiểu được những đoạn hội thoại rất ngắn, cấu trúc rất đơn giản, tốc độ 

nói chậm và rõ ràng về các chủ điểm như thông tin cá nhân; công tác kiểm tra 

hành lí, hàng hoá; thông quan hàng hoá; nghiệp vụ hải quan v.v… 

Nói 1. Phát âm rõ ràng, chuẩn xác những từ, cụm từ và các cách diễn đạt đã học. 

2. Biết dùng từ, cụm từ, câu đơn giản để giới thiệu về bản thân, kiểm tra hành lí, 

hàng hoá, nghiệp vụ hải quan, hoặc để nói về người hay sự vật, hiện tượng gần 

gũi với công việc. 

3. Có thể giao tiếp ở mức độ đơn giản với tốc độ nói chậm và thường xuyên phải 

yêu cầu người đối thoại với mình nhắc lại hay diễn đạt lại. 

4. Có thể hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản, đưa ra và trả lời những câu lệnh 

đơn giản về các chủ đề cá nhân cơ bản, kiểm tra hành lí, hàng hoá, thông quan 

hàng hoá, nghiệp vụ hải quan v.v…. 

Đọc 1. Đọc hiểu được những từ, cụm từ, câu đơn giản thuộc các chủ điểm, chủ đề đã 

học. 

2. Đọc hiểu được sơ bộ nội dung của những văn bản ngắn, đơn giản về các chủ 

đề quen thuộc, gần gũi với bản thân, đặc biệt là khi có minh hoạ kèm theo. 

3. Đọc hiểu được những chỉ dẫn đơn giản ở nơi công cộng và khu vực biên giới. 

4. Đọc hiểu nội dung đơn giản trong các văn bản quy định hoặc các tờ khai về 

hàng hoá, thông số cơ bản hàng hoá, thông quan hàng hoá, tờ khai Hải quan, hoá 

đơn thương mại v.v… 

Viết 1. Biết viết chữ Hán đúng nét, đúng quy tắc. Viết được các từ, cụm từ và câu 

đơn giản. 

2. Có thể chép lại những từ đơn hay văn bản ngắn được trình bày dưới dạng in 

chuẩn hoặc viết tay chuẩn. 

3. Viết được những thông tin ngắn bằng những câu đơn giản để miêu tả bản 

thân, đơn vị, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các thông tin, quy định cơ bản 

trong Hải quan. 

4. Có thể viết, đáp lời một tin nhắn, điền các bảng, biểu mẫu đơn giản, cung cấp 
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thông tin cá nhân bằng văn bản v.v… 

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 



ĐỀ TÀI TÂY BẮC – ĐHNN ĐHQGHN - 2018 

 7 

Trình độ CƠ BẢN 
Chủ 
điểm 

Chủ đề Nội dung Hình thức tổ chức môn 
học theo tiết 

Kĩ năng ngôn ngữ Kiến thức ngôn ngữ Trực 
tiếp 

Trực 
tuyến 

Tự 
học 

Bài mở đầu Nhập môn:  

- Giới thiệu nội dung chương trình, hình thức và phương pháp dạy – học, yêu cầu về kiểm tra đánh giá. 

- Khái quát về tiếng Hán.  

- Giới thiệu về ngữ âm tiếng Hán 

- Một số nét cơ bản trong tiếng Hán 

- Một số qui tắc cơ bản viết chữ Hán 

12 5 18 

Thông 

tin cá 

nhân 

Giới thiệu 

bản thân 

- Chào hỏi 

- Giới thiệu tên 

- Giới thiệu gia đình 

- Luyện thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu 

- Qui tắc viết phiên âm trong tiếng Hán 

- Một số đại từ nhân xưng cơ bản 

- Số đếm (1-10) 

- Câu vị ngữ động từ 

- Các dùng của từ “ ” 

- Cách dùng của từ “ ” 

- Câu chữ “ ” 

- Cách sử dụng của từ “ ” khi dùng trong câu rút gọn 

- Lượng từ “ ” 

- Câu hỏi dùng đại từ nghi vấn “ ” 

9 2 18 

Giới thiệu 

sở thích 

- Giới thiệu sở thích 

- Hỏi về sở thích của đối 

- Cách phát âm thanh nhẹ, vần cong lưỡi “er” 

- Từ chỉ thời gian, sở thích cá nhân 

9 2 18 
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Chủ 
điểm 

Chủ đề Nội dung Hình thức tổ chức môn 
học theo tiết 

Kĩ năng ngôn ngữ Kiến thức ngôn ngữ Trực 
tiếp 

Trực 
tuyến 

Tự 
học 

phương - Câu hỏi dùng đại từ nghi vấn “ ” và “ +” 

- Câu hỏi dùng “ ” 

- Phó từ phủ định “ ” 

- Cách sử dụng của “ ”, “ ”, “ ” 

- Câu vị ngữ danh từ 

- Trợ từ kết cấu “ ” và định ngữ 

- Câu chữ “B”  

Hoạt 

động ở 

cửa 

khẩu 

Kiểm tra 

hành lí 

- Cách yêu cầu hành khách mở 

va li hành lí 

- Một số quy định của Hải quan 

về hành lí xách tay 

- Sử dụng câu đề nghị yêu cầu 

đối phương làm một việc gì 

- Biến điệu của thanh ba, “ ”, “ ”  

- Ngữ điệu câu trần thuật 

- Số đếm (trên 10) 

- Cách sử dụng của lượng từ 

- Bổ ngữ kết quả 

- Câu nghi vấn chính phản 

9 2 18 

Kiểm tra 

hàng hoá 

- Khai thông tin hàng hoá 

- Một số giấy tờ cần dùng khi 

khai Hải quan 

- Một số cách thức kiểm tra 

hang hoá 

- Ngữ điệu câu trần thuật, cảm thán, nghi vấn 

- Tên một số loại hàng hoá thường xuất/nhập khẩu vào Việt Nam 

- Câu vị ngữ hình dung từ 

- Cách sử dụng trợ động từ 

- Cách sử dụng của “ ” và “ ” 

- Từ nối “ ” 

9 2 18 

Bài ôn tập 1 và Ôn tập các kiến thức đã học và chữa bài tập và kiểm tra vấn đáp 6 3 18 
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Chủ 
điểm 

Chủ đề Nội dung Hình thức tổ chức môn 
học theo tiết 

Kĩ năng ngôn ngữ Kiến thức ngôn ngữ Trực 
tiếp 

Trực 
tuyến 

Tự 
học 

kiểm tra giữa kì 

Hàng 

hoá 

thông 

quan 

Hệ thống 

thông 

quan hàng 

hoá tự 

động 

- Quy trình thông quan điện tử 

- Thủ tục và các bước thông 

quan điện tử 

 

- Trọng âm từ, ngữ điệu câu cảm thán 

- Nghĩa của một số bộ thủ/chữ Hán 

- Cách dử dụng phó từ “ ” 

- Giới từ: “ ”, “ ”, “ ” 

- Cách sử dụng “ ” và “ ” 

- Cụm từ chỉ sự tăng tiến “ ” 

9 2 18 

Thông 

quan hàng 

hoá luồng 

xanh 

- Thủ tục thông quan hàng hoá 

luồng xanh 

- Uỷ quyền cho đại lí làm thủ 

tục thông quan 

 

- Cách dừng từ, dừng câu 

- Cách sử dụng từ “ ”, “ ” 

- Cụm từ “ ”  

- Từ nối biểu thị nguyên nhân kết quả “ A ” 

9 2 18 

Nghiệp 

vụ Hải 

quan 

Một số 

thiết bị 

thường 

dùng 

trong Hải 

quan 

- Hướng dẫn khách đi qua máy 

quét, máy chiếu 

- Hưóng dẫn khách đưa hành lí 

lên dây chuyền máy quét. 
- So sánh để lựa chọn: Biết 
cách biểu đạt thông qua so 
sánh để lựa chọn một phương 
án tốt hơn. 

- Ngữ điệu câu đề nghị, mệnh lệnh 

- Từ ngữ chỉ các thiết bị đơn giản như máy soi, máy quét v.v… 

- Cách sử dụng của cụm từ “ ”, giới từ “ ” 

- Câu kiêm ngữ 

9 2 18 

Khai sai - Một số quy định về mẫu hàng - Ngữ điệu, ngừng ngắt trong câu  9 2 18 
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Chủ 
điểm 

Chủ đề Nội dung Hình thức tổ chức môn 
học theo tiết 

Kĩ năng ngôn ngữ Kiến thức ngôn ngữ Trực 
tiếp 

Trực 
tuyến 

Tự 
học 

mã hàng 

hoá 

hoá 

- Giải thích cho khách về việc 

khai sai mã hàng hoá 

- Bổ sung thông tin hàng hoá 

 

- Kết cấu chữ hợp thể 

- Hàm ý văn hoá của một số chữ Hán 

- Danh từ thuộc các chủ đề tương ứng (hàng hoá, giao thông…) 

- Cách sử dụng của cụm từ “ B B ” 

- Câu so sánh bằng hoặc không bằng “ ” 
Bài ôn tập 2 Ôn tập các kiến thức đã học, chữa bài tập, giải đáp thắc mắc 9 3 18 

Kiểm tra cuối 

khoá 

Kiểm tra viết và vấn đáp 6 3 12 

Tổng thời lượng (số tiết) 105 30 210 
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VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Phương pháp chủ đạo trong CHƯƠNG TRÌNH là đường hướng dạy ngôn ngữ 

giao tiếp (Communicative Language Teaching). Mọi kiến thức ngôn ngữ đều được dạy 

lồng ghép trong các bài hội thoại và luyện tập nghe, nói, đọc, viết, với phương châm 

những kiến thức ngôn ngữ Trung Quốc tương tự tiếng Việt mặc định học viên sẽ tự tiếp 

nhận, không cần giải thích. Những kiến thức khác với tiếng Việt sẽ được giới thiệu thông 

qua 3 nội dung: cấu trúc, ý nghĩa và ngữ cảnh thường dùng, trong đó có ngữ cảnh xuất 

hiện trong bài hội thoại. Từ vựng hoá và cấu trúc hoá tối đa các hiện tượng ngữ pháp. 

Kiến thức về ngữ âm và chữ Hán được giới thiệu tập trung ở Bài mở đầu. Các bài học 

sau chỉ được nhắc lại trong quá trình luyện kĩ năng giao tiếp, không đặt thành một mục 

giảng dạy riêng biệt. Giáo viên giữ vai trò tổ chức, hướng dẫn quá trình học tập của học 

viên. Học viên là chủ thể năng động của hoạt động học. Hoạt động học là trung tâm của 

quá trình dạy học (learning-centered approach). 

1. Vai trò của giáo viên 

Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn hoạt động dạy học. Giáo viên cần hiểu rõ 

đặc điểm tâm lí và năng lực của người học trong quá trình tham gia vào các hoạt động 

học tập. Giáo viên cần có sự hiểu biết về đặc điểm của địa phương, đặc trưng của 

vùng/miền để áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp. 

Giáo viên coi học viên là những chủ thể tích cực tham gia vào quá trình học tập. 

Giáo viên tạo cơ hội và dành thời gian cho học viên sử dụng ngôn ngữ trong các ngữ 

cảnh, tình huống thiết thực với cuộc sống và công việc hàng ngày của học viên. Giáo 

viên khuyến khích học viên vận dụng kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) 

trong các hoạt động giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) liên quan đến công việc của học viên. 

Giáo viên sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học giao tiếp ngôn ngữ phù hợp 

với đối tượng học viên và điều kiện học tập ở địa phương. Thông qua các phương pháp 

dạy học, giáo viên giúp học viên hình thành và phát triển phương pháp học tiếng Trung 

Quốc hiệu quả để tiếp tục tự học, tự nghiên cứu.  

Giáo viên sử dụng các đồ dùng, thiết bị dạy học hiện đại, hướng dẫn học viên sử 

dụng tài liệu và phương tiện học tập như sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, học liệu 
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điện tử, đồ dùng, thiết bị nghe nhìn, thiết bị điện tử, ICT, mạng Internet, … trong quá 

trình học để nâng cao hiệu quả dạy học. Tạo cơ hội tối đa để học viên sử dụng tiếng 

Trung Quốc trong và ngoài lớp học.  

2. Vai trò của học viên 

Học viên là chủ thể tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình dạy học. 

Trên cơ sở nắm bắt kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), học viên tham gia 

rèn luyện kết hợp các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) trên nền ngữ cảnh và tình 

huống giao tiếp trong môi trường công tác của ngành Hải quan. Mức độ hình thành các 

kĩ năng giao tiếp thể hiện thông qua: 

• Kĩ năng giao tiếp ngôn bản (nghe, nói), trong đó khả năng tương tác trong môi trường 

làm việc của ngành là trọng tâm. 

• Kĩ năng giao tiếp văn bản (đọc, viết), trong đó khả năng đọc hiểu, tóm lược thông tin, 

hoàn thành một số biểu mẫu, văn bản cơ bản thuộc ngành là quan trọng. 

• Tăng cường kĩ năng hợp tác nhóm và khả năng sáng tạo, tự nghiên cứu. 

Trong quá trình học tập, học viên nắm bắt các phương pháp học tiếng Trung Quốc, 

biết cách sử dụng tài liệu học tập như sách giáo khoa, học liệu điện tử, đồ dùng học tập, 

thiết bị điện tử, ICT, mạng Internet, ... để nâng cao hiệu quả học tập. Học viên từng bước 

định hướng học tập và làm việc độc lập, tăng cường khả năng đánh giá và tự đánh giá để 

không ngừng củng cố và phát triển kiến thức, nâng cao năng lực công tác.   

3. Hoạt động học 

Hoạt động học là trung tâm của quá trình dạy học. Trên cơ sở xác định mục tiêu 

dạy học, nội dung dạy học, các phương pháp, qui trình dạy học và đánh giá năng lực giao 

tiếp tiếng Trung Quốc được lựa chọn và triển khai phù hợp cho đối tượng học viên là cán 

bộ ngành Hải quan. Hoạt động học được thực hiện thông qua hoạt động giao tiếp 

(Activity-based learning), nhiệm vụ giao tiếp (Task-based learrning) và học tập theo dự 

án (Project-based learning).  

Hoạt động được tổ chức thông qua việc tái hiện ngữ cảnh giao tiếp tại nơi làm 

việc của học viên với các hoạt động tương tác, các hình thức hoạt động cá nhân, theo 

cặp/nhóm và cả lớp. Hoạt động học được tiến hành trên cơ sở quá trình tương tác giáo 

viên - học viên, học viên – học viên, học viên - sách giáo khoa và các nguồn học liệu 

khác (bao gồm cả học liệu điện tử), thông qua các chủ điểm, chủ đề, nhiệm vụ, tình 
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huống giao tiếp đa dạng về nội dung và hình thức. Các hoạt động giao tiếp kể trên đều 

tính đến năng lực học tập, khả năng triển khai công việc của đối tượng học viên có kinh 

nghiệm sống và có nền tảng học vấn như cán bộ của ngành Hải quan. Do đó, các hoạt 

động hoạt động học theo nhiệm vụ, dự án và tự học được chú trọng. 

 

VII. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  

VII.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học 

 Hình thức Mục đích kiểm tra Trọng số Điểm 

Đánh giá thường xuyên 

Bài kiểm tra tiến 

bộ số 1  

Đánh giá mức độ tiến bộ của học viên ở các 

kỹ năng Đọc, Viết và Ngữ pháp-Từ vựng - 

Ngữ âm, Nói 

30%  

Đánh giá kết thúc học phần 

Bài thi kết thúc  

Đánh giá, xác định học viên đạt được nội 

dung và kiến thức theo mục tiêu chương 

trình 

70%  

VII.2. Dạng thức đề thi 

1. Bài kiểm tra tiến bộ số 1  

- Hình thức: Vấn đáp và vở ghi hoặc vở bài tập 

- Thang điểm đánh giá thể hiện trong bài kiểm tra. 

- Bài kiểm tra vấn đáp kéo dài 12 phút/học viên.  

Phần  Mục đích 
kiểm tra 

Hình thức kiểm tra Thời 
gian  

Biểu điểm  

 
I 

 
Ngữ âm, văn 
tự   

- Đọc một đoạn hội thoại liên quan đến các 
tình huống đã học.  
- Yêu cầu: nhận được mặt chữ, phát âm 
đúng, đọc đúng ngữ điệu câu hỏi, câu trả 
lời...  

2 phút  2 điểm  

 II Từ vựng, ngữ 
pháp 
 

- Dùng từ, ngữ, cấu trúc ngữ pháp cho 
trước đặt câu theo ngữ cảnh thực thi công 
vụ. 

4 phút 3 điểm 
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- Yêu cầu: Đặt câu đúng ngữ pháp, ngữ 
nghĩa, ngữ cảnh 

III Kĩ năng nghe, 
nói, đọc, viết 

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi theo nội dung 
bài đọc. 
- Nghe và trả lời vấn đáp các tình huống 
như trong thực thi công vụ được giáo viên 
nêu tại chỗ. 
- Nộp vở ghi hoặc vở bài tập theo yêu cầu 
trước 01 ngày để giáo viên đánh giá. 

6 phút  5 điểm  

Tổng thời gian 12 phút  10 điểm 
2. Bài kiểm tra cuối khóa học 

- Hình thức: viết, nói  

- Bài kiểm tra viết kéo dài 120 phút; bài kiểm tra Nói kéo dài 5-7 phút 

- Dạng thức đề thi như sau: 

 Môn thi, Thời gian Định dạng bài thi Mục đích 

1. Nghe 

≈ 25 phút 

 

- Chọn phương án trả lời đúng 

- 25 câu/3 phần 

- Phần 1: Nghe hội thoại ngắn 

- Phần 2: Nghe hội thoại có độ 

dài vừa phải 

- Phần 3: Nghe bài nói chuyện 

dài  có tốc độ chậm rãi 

Đánh giá khả năng nghe hiểu ngôn 

ngữ đích và nắm bắt được thông 

tin theo yêu cầu trong đề 

2. Đọc 

30 phút 

 

- Chọn phương án trả lời đúng 

- 30 câu/3 đọc 

- Các bài đọc có các chủ đề khác 

nhau 

- Mỗi bài đọc có độ dài từ 200-

250 từ 

Đánh giá kỹ năng đọc hiểu ngôn 

ngữ đích và nắm bắt các thông tin 

theo yêu cầu của đề thi. 

3. Viết 

40 phút 

 

- Viết 2 bài 

- Bài 1: Viết lại câu/ sắp xếp các 

từ/cụm từ thành câu/ chọn câu 

tương đương. 

- Bài 2: Viết văn bản ngắn.  

Đánh giá khả năng viết ở cấp độ 

câu và văn bản theo chủ đề yêu 

cầu.  
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4. Nói 

5-7 phút  

- Phỏng vấn trực tiếp không có 

chuẩn bị trước 

- Phần 1: Chào hỏi và giới thiệu 

bản thân 

- Phần 2: Giao tiếp theo tình 

huống 

Đánh giá khả năng diễn đạt ngôn 

ngữ đích của thí sinh thông qua 

giao tiếp trực tiếp với giám khảo, 

giao tiếp theo tình huống. 

VII.3. Lịch thi, kiểm tra 

TT Hình thức kiểm tra, đánh giá Thời gian Ghi chú 

1 Bài kiểm tra tiến bộ số 1 Sau nội dung 5  

3 Bài kiểm tra cuối khóa học Từ 1 - 4 tuần sau khi kết thúc khóa học  

 

VIII. GIẢI THÍCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH  

Xuất phát từ đặc điểm về đối tượng học, mục tiêu, nội dung học tập, việc triển 

khai CHƯƠNG TRÌNH cần được tiến hành trên các phương diện sau: 

1. Giáo viên 

• Số lượng giáo viên được bố trí phù hợp để giảng dạy toàn bộ chương trình đề ra. 

Giáo viên phải đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ tiếng Trung Quốc theo qui định của Bộ 

giáo dục, có nghiệp vụ sư phạm phù hợp với đối tượng cần giảng dạy.    

• Giáo viên phải được tập huấn đầy đủ để triển khai Chương trình. Đối với giáo viên đã 

đạt chuẩn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng giáo viên cần được tổ chức thường xuyên để 

thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học do chương trình qui định. 

Giáo viên cần được tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sử dụng các 

trang thiết bị hiện đại trong dạy học.  

• Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Thường xuyên bồi dưỡng và 

hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy, kiểm tra-đánh giá thường xuyên, định kì 

theo định dạng chung, qua đó đánh giá năng lực tiếng Trung Quốc của học viên có 

đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế hay không.  

2. Cơ sở vật chất 

• Đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa (sách học viên, sách giáo viên, tài liệu tham khảo) 

cho giáo viên và học viên.  
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• Đảm bảo đủ trang thiết bị tối thiểu hỗ trợ việc dạy học tiếng Trung Quốc (thiết bị 

nghe nhìn, bảng tương tác, học liệu điện tử, máy tính cá nhân, hệ thống mạng điện 

tử, …).  

• Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập cho học viên theo chương trình. 

3. Quản lí chỉ đạo 

• Đảm bảo đủ thời lượng dạy học trên lớp và thực hành có hướng dẫn. CHƯƠNG 

TRÌNH được thiết kế theo kế hoạch dạy học với thời lượng 135 tiết, trong đó 105 tiết 

học trên lớp và 30 tiết thực hành (bao gồm cả số tiết ôn tập và kiểm tra, đánh giá).  

• Xây dựng đội ngũ chuyên viên quản lí, tổ chức thực hiện CHƯƠNG TRÌNH nhằm 

đảm bảo khả năng hỗ trợ tốt cho đội ngũ giáo viên trong quá trình dạy học. 

• Số lượng học viên cho một lớp học không vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và nắm được nghiệp vụ căn bản của ngành Hải quan.  

• Tổ chức tập huấn giáo viên về tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy 

học ngoại ngữ.  

4. Môi trường học tập 

• Tạo môi trường học tập đa dạng, phong phú để học viên có thể tham gia vào các hoạt 

động giao tiếp tiếng Trung Quốc có ý nghĩa. 

• Hình thức dạy học trực tiếp: Tại lớp học, giáo viên cùng học viên tạo các tình huống 

giao tiếp như môi trường công tác thật, học viên phân vai giao tiếp nhằm luyện tập 

các kĩ năng ngôn ngữ theo nội dung bài học. Giáo viên có thể nhập một trong các vai 

giao tiếp để làm mẫu hướng dẫn học viên. 

• Hình thức dạy học trực tuyến: Với sự hỗ trợ của các phương tiện nghe nhìn, điện 

thoại thông minh, học viên có thể tự tải về nội dung bài học để luyện nghe, luyện nói, 

luyện đọc lại chính các nội dung bài học trực tiếp. Đồng thời học viên có thể lập 

nhóm giao lưu luyện tập kĩ năng giao tiếp quanh nội dung bài học. Giáo viên cũng là 

thành viên của nhóm giao lưu để theo dõi, đánh giá và kịp thời chỉnh sửa cho học 

viên khi cần thiết hoặc giải đáp các thắc mắc của học viên.  

• Hình thức tự học: Học viên có thể tự học cá nhân hoặc trực tiếp quan sát đồng nghiệp 

có trình độ tiếng Trung Quốc tốt hơn mình tại nơi thực thi công vụ. Trong điều kiện 

cụ thể có thể thực hành giao tiếp khi chính bản thân thực thi công vụ. Trong quá trình 
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quan sát hoặc thực hành giao tiếp, học viên cần ghi chép lại những nội dung, câu hỏi 

cần trao đổi thảo luận với đồng nghiệp và giáo viên. 
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