
THÔNG BÁO  
Cập nhật dạng thức đề thi và nội dung ôn thi môn Tiếng Anh 

kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng 

đợt 1 năm 2021 

 

 Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

 Căn cứ Kế hoạch số 642/KH-ĐHNV ngày 09/4/2021 của Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng 

đợt 1 năm 2021; 

 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo dạng thức đề thi và nội dung ôn 

thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 

năm 2021 (áp dụng cho tất cả các chuyên ngành tuyển sinh). (Có tài liệu kèm theo)  

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c);  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, SĐH. 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Quốc Sửu 

  

BỘ NỘI VỤ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 
––––––––––––––––– 

Số:        /TB-ĐHNV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

          Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 



 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀ DẠNG THỨC ĐỀ THI 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  

Môn thi: Tiếng Anh 
(Ban hành kèm theo Thông báo số      /TB-ĐHNV ngày    tháng    năm 2021 

 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ) 

 

I. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ THI  

- Bài thi gồm 2 phần:  

+ Phần 1: Ngữ pháp, Từ vựng, Đọc hiểu (80 điểm);  

+ Phần 2: Viết (20 điểm). 

- Bài thi được tính theo thang điểm 100. 

- Thời gian làm bài 90 phút, trình độ Bậc 2 khung Ngoại ngữ 06 bậc dành cho 

Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (A2). 

- Các quy định về đề thi và thang điểm được thể hiện trong cấu trúc cụ thể như sau: 

II. DẠNG THỨC ĐỀ THI 

- PART I: GRAMMAR, VOCABULARY & READING COMPREHENSION 

(80 points) 

+ SECTION 1: GRAMMAR & VOCABULARY (60 points) 

+  SECTION 2: READING COMPREHENSION (20 points) 

- PART II: WRITING (20 points) 

III. NỘI DUNG ÔN THI 

1. NGỮ PHÁP 

a. Thì: Hiện tại đơn; Hiện tại tiếp diễn; Hiện tại hoàn thành; Hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn; Quá khứ đơn; Quá khứ tiếp diễn. 

b. Thể bị động: ở các thì Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành, 

Quá khứ đơn. 

c. Câu: Câu điều kiện (loại 1,2); câu so sánh (so sánh hơn, so sánh nhất của 

tính từ và trạng từ); câu trực tiếp và gián tiếp, câu hỏi láy đuôi...  

d. Cấu trúc câu: 

 - To be going to, to be planning to, to be hoping to, to be thinking of doing sth 

- What....like?,  

- Used to, to be/get used to..,  



 

- S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something  

- S + V + enough + danh từ + ( to do smt ) 

- S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something 

- It’s + adj + (for sbd) to + V,  

- It + takes/took+ someone + amount of time + to do something 

- so...that, such...that,  

- S + would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V 

- S + spend/spent + amount of time/ money + V-ing/on sth 

- S + would like/ want/wish + to do something 

- S + had better + V(infinitive): 

- S + look forward to + doing sth 

-  It is (very) kind of somebody to do something 

-  To find + it + adjective + to do something  

e. Từ loại: 

-  Động từ: Modal verbs, Gerunds/infinitives, common phrasal verbs, common verbs  

- Trạng từ: chỉ tần suất, chỉ cách thức, chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, chỉ mức độ, 

trạng từ nghi vấn... 

- Danh từ: Danh từ đếm được và không đếm được,... 

- Giới từ: chỉ vị trí, chỉ thời gian, chỉ sự chuyển động... 

- Tính từ: Tính từ miêu tả, tính từ sở hữu, tính từ chỉ định, -ed/-ing adjectives,... 

- Mạo từ: a/an/the / Ø  

- Từ nối:  chỉ nguyên nhân, chỉ sự nhượng bộ, chỉ kết quả, chỉ thời gian,... 

- Đại từ: Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ định lượng, đại từ chỉ định, đại 

từ phản thân, ... 

- Wh-words: How, When, Where, Why, How long, How much,... 

- Liên từ: Although, Since, Because, Despite, In spite of, …. 

2. TỪ VỰNG 

- Các từ vựng liên quan đến chủ đề: kỳ nghỉ, gia đình, bè bạn, giải trí, mua sắm, 

sở thích, nơi chốn (địa danh, nhà cửa), thức ăn và đồ uống,…    

 



 

IV. GỢI Ý TÀI LIỆU ÔN TẬP 

- Bộ tài liệu ôn tập A2 (bậc 2) theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam.  

- Tuyển tập các bài tests tiếng Anh trình độ B, Nhà xuất bản Dân trí. 

- Bộ luyện thi KET, Nhà xuất bản CUP. 

- Essential Grammar in use, Supplementary exercises by Helen Naylor & 

Raymond Murphy. 

- Pre-intermediate Tests (Language in Use), Nhà xuất bản CUP. 
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