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Kỳ thi mở rộng cửa
ra thế giới
Cuốn sổ tay này chứa
đựng những thông tin
quan trọng giúp bạn
chuẩn bị tốt cho kỳ
thi IELTS.
IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ
tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để
đánh giá khả năng ngôn ngữ của
những ai muốn học tập hoặc làm
việc ở những nơi cần giao tiếp bằng
tiếng Anh.
IELTS được hơn 9,000 tổ chức trên
toàn thế giới công nhận, bao gồm các
trường đại học, công ty tuyển dụng,
các tổ chức chuyên nghiệp, cơ quan
xuất nhập cảnh và những cơ quan
chính phủ khác. Để xem danh sách
những tố chức công nhận điểm thi
IELTS, hãy truy cập www.ielts.org/
recognition.

Thuận tiện và dễ tiếp cận
Kỳ thi IELTS được tổ chức tới bốn lần mỗi tháng tại hơn 140
quốc gia, vào thứ Năm và thứ Bảy. Để kiểm tra lịch thi tại khu vực
của bạn, hãy liên hệ trung tâm khảo thí IELTS gần chỗ bạn nhất.
Danh sách tất cả những địa điểm tổ chức thi IELTS trên khắp thế
giới có sẵn tại www.ielts.org.
Kỳ thi quốc tế
IELTS có nội dung mang tính quốc tế. Ví dụ,
các đoạn văn và bài tập yêu cầu được trích từ các ấn phẩm từ
khắp các quốc gia sử dụng tiếng Anh; ngữ điệu bản địa đa dạng
(Bắc Mỹ, Úc, New Zealand, Anh, etc.) được sử dụng trong phần
thi Nghe; và tất cả các phiên bản chuẩn của tiếng Anh được chấp
nhận trong phần vấn đáp và văn viết của thí sinh.
Kỳ thi được kiểm chứng và tin tưởng
IELTS được phát triển bởi những chuyên gia hàng đầu thế giới
trong lĩnh vực đánh giá kỹ năng ngôn ngữ, và được hỗ trợ bởi
một chương trình nghiên cứu, kiểm chứng và phát triển nội dung
quy mô.
Cấp độ của kỳ thi
IELTS được thiết kế để đánh giá kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh ở
nhiều cấp độ. Không có vấn đề đậu hay rớt trong kỳ thi IELTS.
Kết quả thi được báo cáo theo thang điểm từ 1 (thấp nhất) đến
9 (cao nhất).
Thang điểm IELTS
9

sử dụng ngôn ngữ như chuyên gia

8

sử dụng ngôn ngữ rất tốt

7

sử dụng ngôn ngữ tốt

6

có năng lực sử dụng ngôn ngữ

5

sử dụng ngôn ngữ mức khiêm tốn

4

sử dụng ngôn ngữ ở mức hạn chế

3

sử dụng ngôn ngữ ở mức hết sức hạn chế

2

sử dụng ngôn ngữ ở mức bập bẹ

1

không biết sử dụng tiếng Anh

0

chưa làm bài thi

IELTS cho Thị thực và Di trú Vương quốc Anh
Tìm hiểu thêm thông tin về phương thức sử dụng
IELTS cho mục đích này tại www.ielts.org/uk.
Để biết thêm thông tin về việc du học hoặc lưu trú
tại Vương quốc Anh, truy cập www.gov.uk.

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Hình thức thi

Hãy đảm bảo bạn đã sẵn sàng để thể hiện khả năng tiếng Anh
của mình
1. L
 àm quen với hình thức thi bằng cách đọc cuốn sổ tay này.
Nếu bạn cần thêm thông tin về hình thức thi và những dạng
câu hỏi được sử dụng trong bài thi, bạn có thể tìm thấy bài
thi mẫu ở đây www.ielts.org/testtakers.

Có hai mô-đun để chọn
Academic (Học thuật) và General Training (Phổ thông).

2. T
 hực hành sử dụng những câu hỏi mẫu từ
www.ielts.org/samples.
3. C
 ân nhắc việc thực hành thi thử. Bạn có thể mua bộ sách gồm
2 tập Official IELTS Practice Materials (Những tài liệu Thực
hành IELTS Chính thức) tại các trung tâm khảo thí hoặc tại
www.ielts.org/testtakers. Những tài liệu này bao gồm một bài
thi đầy đủ có đáp án, cùng với phần trả lời mẫu cho phần thi
Nói và Viết với nhận xét của giám khảo.
4. C
 ân nhắc việc đăng ký tham gia khóa chuẩn bị thi để nâng
cao kết quả thi của bạn. Những trung tâm khảo thí IELTS và
các trường dạy tiếng Anh trên khắp thế giới có tổ chức những
khóa chuẩn bị IELTS này.
Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại:
www.ielts.org
www.britishcouncil.org/takeielts
www.ieltsessentials.com/prepare
www.cambridgeenglish.org/ielts
www.ielts.org/usa
Hiểu rõ các quy định và quy chế của IELTS
Điều quan trọng là bạn cần làm quen với các quy định và quy chế
của kỳ thi IELTS, được nêu rõ trong mục Lưu ý đối với thí sinh và
Tuyên bố (Notice to Candidates and Declaration) trong mẫu đơn
dự thi. Khi bạn ký vào mục tuyên bố trong mẫu đơn dự thi, hoặc
đồng ý với những điều khoản trực tuyến, nghĩa là bạn đã xác
nhận rằng bạn đã đọc và hiểu những quy định và quy chế của
cuộc thi và đồng ý tuân thủ.

IELTS Academic
IELTS Academic dành cho thí sinh có nhu cầu học tập ở bậc
đại học và cao học, và dành cho những người theo đuổi những
khóa đào tạo chuyên ngành.
IELTS General Training
IELTS General Training dành cho thí sinh có nhu cầu định cư
ở một quốc gia sử dụng tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand,
Vương quốc Anh), và những người muốn tham gia những khóa
đào tạo hoặc học tập ở cấp độ dưới cử nhân.
Mỗi tổ chức đều có yêu cầu đầu vào tiếng Anh riêng. Trong một
vài trường hợp, cả Academic hoặc General Training đều được
chấp nhận. Nếu bạn không chắc nên chọn mô-đun nào, bạn nên
liên hệ với tổ chức mà bạn đang muốn ứng tuyển để kiểm tra yêu
cầu đầu vào của họ.
Bạn được kiểm tra tất cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trừ
phi bạn được cho phép miễn trừ một môn nào đó do khuyết tật
(xem mục Yêu cầu Đặc biệt). Mọi thí sinh đều có bài thi Nghe và
Nói giống nhau nhưng bài thi Đọc và Viết sẽ khác nhau tùy theo
mô-đun Academic hay General Training.
Các bài thi Nghe, Đọc, Viết sẽ phải hoàn tất trong cùng một ngày.
Trật tự các bài thi này có thể thay đổi và không có giải lao giữa ba
bài thi này.
Bài thi Nói có thể thực hiện trong vòng 7 ngày trước hoặc sau ba
bài thi kia.

Nghe

Đăng ký dự thi càng sớm càng tốt
Khi bạn cảm thấy đã sẵn sàng tham gia kỳ thi, bạn cần đăng ký
ngày thi tại một trung tâm khảo thí IELTS. Hãy liên hệ trung tâm
càng sớm càng tốt, bởi số lượng thí sinh muốn dự thi vào một
ngày nào đó có thể bị giới hạn. Bạn cần đóng lệ phí thi khi bạn
đăng ký.

Đọc Academic

Đọc General Training

Nếu bạn có những yêu cầu đặc biệt, hãy báo cho trung tâm biết
Để đảm bảo khả năng ngôn ngữ của tất cả thí sinh đều được
đánh giá khách quan và công bằng, IELTS cung cấp dịch vụ toàn
diện cho thí sinh có yêu cầu đặc biệt, bao gồm những người gặp
trở ngại cụ thể về học tập, nghe và nhìn.

Viết Academic

Viết General Training

Nếu bạn yêu cầu phiên bản thi được điều chỉnh, ví dụ như bài
thi in chữ nổi Braille hoặc chữ in lớn, hãy báo cho trung tâm biết
trước ba tháng, thời gian cần thiết để trung tâm chuẩn bị phiên
bản thi này cho bạn. Nếu bạn yêu cầu những sắp xếp hành chính
đặc biệt khác, chẳng hạn như bạn cần thêm thời gian hay bạn
cần sử dụng công nghệ tiếp cận như màn hình đọc chữ, bạn cần
báo trước cho trung tâm sáu tuần. Hãy liên hệ trung tâm khảo thí
của bạn để thảo luận đề nghị của bạn. Bất kỳ những sắp xếp đặc
biệt nào được đồng ý đều tuân theo quy định của Hội đồng Joint
Council for Qualifications (JCQ).

Nói
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Bốn thành tố của kỳ thi IELTS
Nghe
Thời lượng
Khoảng 30 phút (cộng 10 phút chuyển đáp án).
Câu hỏi
Có 40 câu hỏi. Nhiều dạng câu hỏi được sử dụng, được chọn từ
những hình thức sau: chọn trong nhiều đáp án (multiple choice),
ghép thông tin (matching), gắn nhãn cho sơ đồ//bản đồ/biểu đồ/
đồ thị, hoàn chỉnh mẫu biểu, hoàn chỉnh ghi chú, hoàn chỉnh bảng
kê, hoàn chỉnh lưu đồ, hoàn chỉnh tóm tắt, hoàn chỉnh câu, câu
hỏi cần đáp án ngắn.
Thành phần bài thi
Có 4 phần:
Phần 1 là một cuộc đàm thoại giữa 2 người trong bối cảnh giao tiếp
xã hội (ví dụ: một đàm thoại trong một văn phòng dịch vụ lưu trú).
Phần 2 là một đoạn độc thoại trong bối cảnh giao tiếp xã hội (ví
dụ: một diễn văn trong một hội nghị về những tiện ích địa phương
hoặc bài diễn thuyết về việc sắp xếp bữa ăn).
Phần 3 là một cuộc đàm thoại giữa tối đa 4 người trong một bối
cảnh giáo dục đào tạo (ví dụ: một giáo sư đại học và một sinh
viên thảo luận về một bài tập, hoặc một nhóm sinh viên đang lập
kế hoạch cho một dự án nghiên cứu).

Phần 4 là một đoạn độc thoại về một chủ đề học thuật (ví dụ: bài
giảng đại học).
Mỗi phần chỉ được nghe một lần.
Nhiều giọng và ngữ điệu bản ngữ được sử dụng trong phần
nghe này.
Các kỹ năng được đánh giá
Nhiều kỹ năng nghe được đánh giá, bao gồm:
• nghe để nắm ý chính
• nghe để thu thập thông tin dữ kiện cụ thể
• nhận diện quan điểm, thái độ và mục đích của người nói
• theo dõi sự phát triển một lập luận
Chấm điểm
Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được 1 điểm. Số điểm đạt được
trên tổng điểm tối đa 40 sẽ được chuyển sang thang điểm 9 mức
của IELTS.
Điểm số sẽ được báo cáo theo nguyên điểm và điểm lẻ.

Đọc
Thời lượng
60 phút (không có thời gian để chuyển đáp án).
Câu hỏi
Có 40 câu hỏi. Nhiều dạng câu hỏi khác nhau được sử dụng,
được chọn trong những hình thức sau: chọn trong nhiều đáp án
(multiple choice), nhận diện thông tin (Đúng/Sai/Không đề cập),
nhận diện quan điểm/tuyên ngôn của tác giả (Có/Không/Không
đề cập), ghép thông tin, ghép đầu đề, ghép đặc tính, ghép kết
câu, hoàn chỉnh câu, hoàn chỉnh tóm tắt, hoàn chỉnh ghi chú,
hoàn chỉnh bảng kê, hoàn chỉnh lưu đồ, hoàn chỉnh nhãn biểu
đồ, câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn.
Thành phần bài thi
Có 3 phần. Tổng chiều dài nội dung thi Đọc là 2,150-2,750 từ.
Đọc Academic
Mỗi phần gồm một đoạn văn dài. Những đoạn văn được trích
nguyên văn từ những cuốn sách, chuyên san, tạp chí và nhật
báo, được viết cho đối tượng không chuyên ngành về chủ đề học
thuật mang tính phổ quát. Những đoạn văn này thích hợp và dễ
tiếp cận đối với những thí sinh sắp tham gia các khóa học bậc đại
học hoặc cao học hoặc tìm kiếm các khóa đào tạo chuyên ngành.
Nội dung những đoạn văn này có thể mang tính miêu tả và cung
cấp dữ kiện, có thể mang tính nghị luận và phân tích, có thể
chứa những nội dung phi từ ngữ như biểu đồ, sơ đồ hoặc hình
ảnh minh họa. Nếu đoạn văn có sử dụng từ ngữ kỹ thuật chuyên
ngành, sẽ có chú thích đơn giản đi kèm.
Đọc General Training
Phần 1 gồm hai hoặc ba đoạn văn mang tính thông tin ngắn, một
trong những đoạn văn này có thể hỗn hợp (bao gồm 6-8 đoạn

Về bài thi mẫu, xem www.ielts.org/testtakers
Về thông tin về chấm điểm, xem www.ielts.org/criteria
Về câu hỏi mẫu, xem www.ielts.org/samples
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văn ngắn có liên quan với nhau theo chủ đề, ví dụ. quảng cáo
khách sạn). Những chủ đề này phù hợp với cuộc sống hàng ngày
tại một quốc gia sử dụng tiếng Anh.
Phần 2 gồm 2 đoạn văn mang tính thông tin ngắn về các chủ đề
liên quan đến công việc (ví dụ: ứng tuyển việc làm, chính sách
công ty, lương và điều kiện làm việc, tiện ích nơi công sở, đào tạo
và phát triển nhân viên).
Phần 3 gồm một đoạn văn dài và phức tạp hơn về một chủ đề
phố quát.
Những đoạn văn này được trích nguyên văn từ các thông báo, quảng
cáo, cẩm nang công ty, văn bản chính thức, sách, báo, tạp chí.
Các kỹ năng được đánh giá
Nhiều kỹ năng đọc được đánh giá, bao gồm:
• đọc lấy ý chính
• đọc để nắm các chủ điểm chính
• đọc để nắm chi tiết
• hiểu các ngụ ý và suy diễn
• nhận diện quan điểm, thái độ và mục đích của tác giả
• theo dõi sự phát triển của một lập luận.
Chấm điểm
Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được 1 điểm. Số điểm đạt được
trên tổng điểm tối đa 40 sẽ được chuyển sang thang điểm 9 mức
của IELTS.
Điểm số sẽ được báo cáo theo nguyên điểm và điểm lẻ.

IELTS cho Thị thực và Di trú tại Vương quốc Anh
Tìm hiểu thêm thông tin về phương thức sử dụng IELTS cho
mục đích này tại www.ielts.org/uk. Để biết thêm thông tin về việc
du học hoặc lưu trú tại Vương quốc Anh, truy cập www.gov.uk.

Viết
Thời lượng
60 phút
Bài tập
Có 2 bài tập. Bạn được yêu cầu viết ít nhất 150 từ trong
Bài tập 1 và ít nhất 250 từ cho Bài tập 2.
Thành phần bài thi
Có 2 phần.
Viết Academic
Trong Bài tập 1, bạn được cung cấp 1 sơ đồ, bảng kê, biểu đồ,
đồ thị và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin
bằng từ ngữ riêng của bạn. Bạn có thể được yêu cầu miêu tả và
giải thích số liệu, miêu tả các giai đoạn của một quá trình, hoặc
cách thức hoạt động của một sự vật nào đó hoặc miêu tả một vật
hoặc một sự kiện.
Trong Bài tập 2, bạn được yêu cầu viết một bài luận để phản hồi
một quan điểm, luận điểm hay một vấn đề.
Những vấn đề được nêu sẽ khá quen thuộc, thích hợp và dễ
hiểu đổi với thí sinh sắp vào đại học hoặc cao học hoặc đào tạo
chuyên ngành. Bài viết số 1 và số 2 phải được viết theo giọng văn
mang tính học thuật, trung lập/tương đối trang trọng.
Viết General Training
Trong Bài tập 1, bạn được cung cấp một tình huống và được yêu
cầu viết một bức thư yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải thích
tình huống. Bức thư có thể mang tính cá nhân hoặc mang phong
cách trung lập/tương đối trang trọng.
Trong Bài tập 2, bạn được yêu cầu viết một bài luận phản hồi một
quan điểm, luận điểm hay một vấn đề. Bài luận này có thể mang
phong cách cá nhân hơn bài luận viết số 2 của Academic Writing.
Các chủ đề thường mang tính phổ quát.

Các kỹ năng được đánh giá
Trong cả 2 bài tập, bạn được đánh giá về khả năng viết hồi đáp
phù hợp về mặt:
• nội dung
• tổ chức ý tưởng
• tính chính xác và sự đa dạng về vốn từ và ngữ pháp.
Viết Academic
Trong Bài tập 1, tùy theo loại bài tập, bạn được đánh giá về kỹ năng
tổ chức, trình bày và có thể so sánh dữ liệu; miêu tả các giai đoạn
của một quá trình hoặc một quy trình; miêu tả một vật hoặc một sự
kiện hoặc một chuỗi sữ kiện; giải thích cách thức hoạt động của một
sự vật.
Trong Bài tập 2, tùy theo dạng bài tập, bạn được đánh giá về kỹ
năng trình bài giải pháp cho một vấn đề; trình bày và bảo vệ một
quan điểm; so sánh và đối lập chứng cứ, quan điểm và các hàm ý;
đánh giá và thách thức các ý tưởng, chứng cứ hoặc lập luận.
Viết General Training
Trong Bài tập 1, tùy thuộc vào dạng bài tập, bạn được đánh giá
kỹ năng giao tiếp cá nhân để: tìm kiếm và cung cấp thông tin
chung; bày tỏ nhu cầu, ước muốn, điều yêu, ghét ; bày tỏ quan
điểm (quan niệm, điều than phiền, v.v.).
Trong Bài tập 2, bạn được đánh giá kỹ năng cung cấp thông tin
chung; khái quát vấn đề và trình bày giải pháp; trình bày và bảo
vệ một quan điểm; đánh giá và thách thức ý tưởng, chứng cứ
hoặc luận điểm.
Chấm điểm
Bạn được đánh giá về phần thể hiện của bạn trong mỗi bài
tập bởi những giám khảo IETLS đã được chứng nhận, theo tiêu
chí đánh giá Bài thi Viết IELTS (Hoàn thành Bài tập/Phản hồi,
Mạch lạc và Súc tích, Vốn từ vựng, Độ chính xác và đa dạng
của văn phạm). Bạn có thể xem thêm tiêu chí đánh giá tại
www.ielts.org/criteria.
Bài tập 2 có trọng số điểm gấp đôi Bài tập 1 trong điểm thi Viết.
Điểm số sẽ được báo cáo theo nguyên điểm và điểm lẻ.

Nói
Thời lượng
11-14 phút
Thành phần bài thi
Có 3 phần.
Phần 1 Giới thiệu và phỏng vấn (4-5 phút)
Giám khảo sẽ tự giới thiệu và yêu cầu bạn giới thiệu về bạn và
xác nhận nhân thân. Giám khảo sẽ hỏi những câu chung chung
về chủ đề quen thuộc như nhà cửa, gia đình, công việc, học tập
và các mối quan tâm.
Phần 2 Trình bày cá nhân (3-4 phút)
Giám khảo đưa bạn một tấm thẻ nhiệm vụ yêu cầu bạn nói về
một chủ đề nào đó và trong đó có ghi một số ý mà bạn có thể sử
dụng trong phần trình bày của mình. Bạn có một phút để chuẩn
bị và có thể ghi chép ý trên giấy và bút được cung cấp. Bạn nói
khoảng 1-2 phút về chủ đề đó. Sau đó, giám khảo có thể hỏi một,
hai câu về chủ đề này.

Phần 3 Thảo luận hai chiều (4-5 phút)
Giám khảo hỏi thêm vài câu liên quan đến chủ đề của Phần 2.
Những câu hỏi này cho bạn cơ hội thảo luận những vấn đề và ý
tưởng trừu tượng hơn.
Những kỹ năng được đánh giá
Nhiều kỹ năng nói được đánh giá, bao gồm:
• k ỹ năng diễn đạt quan điểm và thông tin về những chủ đề hàng
ngày và những kinh nghiệm, tình huống bằng cách trả lời nhiều
câu hỏi
• k ỹ năng trình bày về một chủ đề cho sẵn, sử dụng những ngôn
từ phù hợp và tổ chức ý tưởng mạch lạc
• k ỹ năng bày tỏ và bảo vệ quan điểm và phân tích, thảo luận và
suy luận về vấn đề.
Chấm điểm
Bạn được đánh giá về khả năng thể hiện trong suốt bài thi bởi
những giám khảo IELTS đã được chứng nhận, theo tiêu chí đánh
giá Bài thi nói IELTS (Trôi chảy, Mạch lạc, Vốn từ, độ Chính xác
và Đa dạng khi sử dụng văn phạm, Phát âm). Bạn có thể tham
khảo thêm tiêu chuẩn đánh giá tại www.ielts.org/criteria.
Điểm số sẽ được báo cáo theo nguyên điểm và điểm lẻ.
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Những gợi ý làm bài thi
Nghe
• Mỗi đoạn ghi âm trong bài thi Nghe chỉ được nghe một lần.
• Bạn sẽ có thời gian đọc qua những câu hỏi trước khi nghe.
• Khi nghe, hãy viết câu trả lời của bạn lên tờ đề thi. Cuối phần thi
nghe, bạn sẽ có 10 phút để chuyển câu trả lời sang tờ đáp án.
Bạn nhớ phải chuyển hết câu trả lời sang tờ đáp án vì những vì
những câu bạn ghi trên tờ đề thi sẽ không được điểm nào.
• Bạn phải viết câu trả lời bằng bút chì.
• Một tờ đáp án mẫu hoàn chỉnh được cung cấp ở trang sau.
• Dạng câu hỏi ‘hoàn chỉnh’ (ví dụ: hoàn chỉnh phần ghi chú):
– hãy chú ý giới hạn số từ. Ví dụ, nếu bạn được yêu cầu hoàn
chỉnh một câu, sử dụng KHÔNG HƠN HAI TỪ, và đáp án đúng
là ‘áo khoác da’, còn đáp án ‘áo khoác làm bằng da’ là sai.
– Chỉ chuyển những từ bị thiếu sang tờ đáp án. Ví dụ, nếu bạn
phải hoàn chỉnh ghi chú ‘trong … ’, và đáp án đúng là ‘sáng
mai’, còn đáp án ‘trong sáng mai’ là sai.
– Bạn sẽ nghe những từ bạn cần sử dụng trong đoạn ghi âm.
Bạn không cần thay đổi hình thức của từ bạn nghe.
– Chú ý đến cách viết từ và ngữ pháp: bạn sẽ mất điểm nếu
viết sai.
– Bạn có thể viết đáp án bằng chữ thường hoặc chữ in hoa.
Đọc
• Bạn có thể viết đáp án trực tiếp lên tờ đáp án hoặc bạn có thể
viết lên tờ đề thi và chuyển sang tờ đáp án trước khi bài thi kết
thúc. Bạn sẽ không có thêm thời gian để chuyển đáp án vào cuối
phần thi Đọc và những gì bạn viết lên giấy đề thi đều không được
chấm điểm.

• B
 ạn phải viết đáp án bằng bút chì.
• Một ví dụ đáp án hoàn chỉnh cho phần thi Đọc sẽ được cung cấp
ở trang kế tiếp.
• Câu hỏi dạng ‘hoàn chỉnh’ (ví dụ: hoàn chỉnh ghi chú):
– Quy tắc áp dụng giống như dạng câu ‘hoàn chỉnh’ trong phần
Nghe (xem ở trên).
– Những từ bạn dùng phải được lấy từ đoạn văn Đọc. Bạn không
cần thay đổi hình thức từ trong đoạn văn.
Viết
• Bạn có thể viết đáp án bằng bút chì hoặc bút mực.
• Chú ý tới số lượng từ yêu cầu cho mỗi bài tập. Bạn sẽ mất điểm
nếu bạn không viết đủ ít nhất 150 từ cho Bài tập 1 và ít nhất 250
từ cho Bài tập 2.
• Bạn cần dành khoảng 20 phút cho Bài tập 1 và 40 phút cho Bài
tập 2.
• Bạn phải viết đáp án đầy đủ; những đáp án viết dưới dạng ghi chú
hoặc chấm đầu dòng sẽ bị mất điểm.
• Hãy chú ý cách viết từ, ngữ pháp và chấm câu; nếu mắc lỗi, bạn
sẽ bị trừ điểm.
• Bạn có thể viết đáp án hoàn toàn bằng chữ in hoa nếu bạn muốn.
• Bạn có thể ghi chú trên tờ đề thi nhưng những gì bạn viết ở đây sẽ
không được chẩm điểm.

Kết quả thi
Hình thức báo cáo kết quả
Bạn sẽ nhận một Phiếu báo điểm thi với điểm số cho bốn kỹ năng
(nghe, nói, đọc, viết), cùng với thang điểm chung. Trong mỗi một
thang điểm nào đó, bạn có thể nhận thêm số điểm lẻ nhờ phần
thể hiện tốt. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc xử lý kết
quả điểm và ý nghĩa của điểm tại www.ielts.org/criteria.
Kết qủa sẽ được công bố 13 ngày sau ngày thi. Tại một số trung
tâm khảo thí, thí sinh có thể đến nhận kết quả vào ngày thứ 13;
ở những nơi khác, kết quả sẽ được chuyển phát bưu điện vào
ngày thứ 13. Các trung tâm khảo thí không được phép cung cấp
kết quả qua điện thoại, fax, hoặc email.
Bạn sẽ nhận chỉ
một một Phiếu báo
điểm thi. Điều quan
trọng là bạn cần
giữ gìn văn bản
này cẩn thận vì có
thể bạn sẽ không
được cấp lại bản
thay thế. Các trung
tâm khảo thí sẽ gửi
miễn phí những
bản sao Phiếu báo
điểm thi cho tối đa
05 tổ chức.
.
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Xem kết quả trực tuyến
Bạn có thể xem kết quả trực tuyến 13 ngày sau buổi thi. Kết quả
sẽ được lưu giữ trực tuyến trong 28 ngày. Xin lưu ý rằng kết quả
trực tuyến không nên được sử dụng như xác nhận kết quả chính
thức của bạn.
Thời hạn hiệu lực của kết quả
Các tổ chức thường sẽ không chấp nhận Phiếu báo điểm thi có
thời hạn trên 2 năm trừ phi bạn cung cấp bằng chứng rằng bạn
đã tích cực duy trì hoặc cố gắng nâng cao trình độ tiếng Anh từ
sau cuộc thi. Những tố chức đối tác của kỳ thi IELTS không thể
xác nhận hiệu lực của kết quả thi có thời hạn trên 2 năm.

Thi lại IELTS
Không có hạn chế nào về việc thi lại IELTS. Bạn có thể đăng ký
tham dự cuộc thi ngay khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Xin lưu ý rằng
điểm của bạn ít có khả năng cải thiện trừ phi bạn nỗ lực đáng kể
để cải thiện kỹ năng tiếng Anh trước khi đăng ký thi lại. Để biết
thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ielts.org/resitting.

Thắc mắc về kết quả
Nếu bạn không hài lòng về kết quả điểm thi, bạn có thể yêu cầu
chấm phúc khảo (Thắc mắc về kết quả) tại trung tâm mà bạn dự thi.
Bạn phải thực hiện yêu cầu này trong vòng 6 tuần sau ngày thi và
có thể chọn những phần trong bài thi muốn được chấm lại. Dịch vụ
chấm phúc khảo đòi hỏi bạn đóng một khoản lệ phí và khoản này sẽ
được hoàn lại nếu điểm số của bạn tăng lên sau khi chấm lại.
Những thắc mắc về kết quả sẽ cần 6-8 tuần để xử lý hoàn tất.
IELTS cho Thị thực và Di trú tại Vương quốc Anh
Tìm hiểu thêm thông tin về phương thức sử dụng IELTS cho
mục đích này tại www.ielts.org/uk. Để biết thêm thông tin về việc
du học hoặc lưu trú tại Vương quốc Anh, truy cập www.gov.uk.

Do not write
anything in the
✓/✗ columns

If you want
to change an
answer, erase
or cross out the
original answer
and write in the
new answer

Write your
answers in
the boxes

Shade the boxes
to indicate the
test date

Write your name
in capital letters

Write your candidate number in the boxes
indicated and shade the corresponding boxes

Pencil must be used to complete the answer sheet

Shade a box to
indicate which version
you are taking

Shade a box to
indicate your gender

Write your
candidate number

Write your name
in capital letters

Write your language code in the boxes indicated and
shade the corresponding boxes. (Your language
code will be written on your desk label)

Hoàn chỉnh tờ đáp án Nghe/Đọc
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Năm bước đến thành công trong kỳ thi IELTS

1

Thắc mắc

4

Thông tin liên hệ của tất cả các trung tâm khảo thí
IELTS trên khắp thế giới có thể tham khảo tại
www.ielts.org, và bạn cũng có thể tải mẫu đơn dự thi
từ trang web này.

2

Đăng ký
Đọc thật kỹ tất cả thông tin bạn nhận được cùng với
mẫu đơn dự thi. Điền đầy đủ mẫu đơn dự thi trên
giấy hoặc đăng ký trực tuyến và nộp cho trung tâm
khảo thí gần chỗ bạn nhất. Bạn sẽ cần nộp kèm lệ
phí dự thi hoặc thanh toán qua mạng.
Hãy đảm bảo rằng bạn điền số ghi trên giấy tờ tùy
thân (chứng minh nhân dân hoặc passport) và đính
kèm bản sao màu rõ ràng hoặc bản scan giấy tờ tùy
thân của bạn với mẫu đơn dự thi. Giấy tờ tùy thân
phải còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký và được xuất
trình vào ngày thi.

3

Xác nhận

Ngày thi
Nhân thân của bạn sẽ được kiểm tra vào ngày thi và
trước buổi thi Nói. Bạn phải xuất trình giấy tờ tùy thân
mà bạn đã sử dụng khi đăng ký dự thi. Hình ảnh của
bạn sẽ được xem như công cụ an ninh phụ trợ, và sẽ
xuất hiện trên Phiếu báo điểm thi IELTS. Ngoài ra, bạn
có thể được lấy dấu vân tay

5

Kết quả
Kết quả sẽ công bố 13 ngày sau ngày thi. Tại một số
trung tâm khảo thí, thí sinh có thể đến nhận phiếu báo
điểm thi vào ngày thứ 13. Ở những nơi khác, kết quả
sẽ được chuyển phát bằng bưu điện đến cho thí sinh
vào ngày thứ 13. Các trung tâm khảo thí không được
phép cung cấp kết quả thi qua điện thoại, gửi bản
scan hoặc email.
Bạn có thể xem kết quả trực tuyến vào ngày thứ 13
sau ngày thi. Kết quả sẽ được lưu trực tuyến trong
28 ngày. Xin lưu ý rằng kết quả trên mạng không nên
được sử dụng như xác nhận chính thức cho kết quả
thi của bạn

Trung tâm khảo thí sẽ cung cấp xác nhận bằng văn
bản về ngày, giờ thi của bạn. Thời gian thi Nói sẽ
được sắp xếp vào cùng ngày với bài thi Viết hoặc
vào một ngày khác trong vòng 7 ngày trước hoặc sau
ngày thi Viết. Trung tâm khảo thí sẽ xác nhận giờ thi
Nói của bạn.

Vui lòng truy cập www.ielts.org để
biết thêm thông tin
Tham gia trao đổi tại
www.facebook.com/IELTSofficial
Xem video về kỳ thi tại
www.youtube.com/IELTSofficial

IELTS cho Thị thực và Di trú tại Vương quốc
Anh, Úc, Canada và New Zealand.
Tìm hiểu thêm thông tin về phương thức sử
dụng IELTS cho mục đích này tại:
www.ielts.org/uk
www.ielts.org/australia
www.ielts.org/canada
www.ielts.org/nz

Quyền riêng tư của bạn
Những tổ chức đối tác của IELTS công nhận và ủng hộ quyền riêng tư của những thí sinh IELTS.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ielts.org/privacy.
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