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II. Nội dung 

Việc phát triển chương trình học tiếng Anh là nhu cầu cấp thiết của các trường cao 

đẳng, đại học tại Việt Nam, nhất là trong thời kì hội nhập toàn cầu như hiện nay. Trong 

bối cảnh này, nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đối với việc xây dựng các 

khung chương trình tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực 

tiếng Anh của nguồn nhân lực Việt Nam trong xu thế hội nhập. 

Luận án đã đề xuất được khung nghiên cứu nhu cầu học tiếng Anh qua việc tìm 

hiểu và đánh giá nhu cầu của người học, người lao động, người tuyển dụng lao động và 

đơn vị đào tạo. Cụ thể, việc nghiên cứu nhu cầu sử dụng tiếng Anh của người lao động 

trong lĩnh vực quản trị kinh doanh  (QTKD) đến từ 11 công ty đã giúp tác giả xây dựng 

được mục đích, nội dung, lựa chọn phương pháp giảng dạy, hình thức đánh giá của 

chương trình tiếng Anh cho sinh viên ngành QTKD. Luận án đánh giá sâu rộng môi 

trường giáo dục ở nhiều khía cạnh: nhu cầu xã hội, nhu cầu nhà trường và nhân tố người 

dạy. Nhờ vậy, tác giả đã tổng quan được các nội dung lý thuyết và thực hành liên quan 

đến việc xây dựng chương trình tiếng Anh chuyên ngành và bối cảnh cơ sở giáo dục sử 



dụng sản phẩm của công trình. Như vậy, có thể thấy rằng nghiên cứu có ý nghĩa quan 

trọng trong việc xây dựng chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường 

nghề. 

Đặc biêt, luận án chú trọng việc nghiên cứu nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành 

của sinh viên trường nghề. Việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn, kết hợp chặt chẽ giữa 

hai phương pháp định tính và định lượng, kèm thêm so sánh, đối chiếu nhu cầu của nhiều 

đối tượng nghiên cứu đã đánh dấu điểm mới của luận án này so với những công trình 

khác.  

Ngoài ra, nghiên cứu này góp phần làm mới thực tiễn dạy và học tiếng Anh 

chuyên ngành ở các trường nghề ở Việt Nam. Công trình này có điểm mới trong việc đề 

xuất kết hợp dạy kiến thức lẫn kĩ năng thực hành tiếng, trong khi những chương trình 

tiếng Anh chuyên ngành hiện nay thường nặng về giảng dạy kiến thức tiếng Anh chuyên 

ngành cho sinh viên. Từ đó, chương trình giúp người dạy lựa chọn phương pháp, giáo 

trình và đồ dung dạy học phù hợp. Đối với người học, sản phẩm của nghiên cứu giúp họ 

định hướng tốt để đạt được yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình. Sau cùng, nghiên cứu 

có ý nghĩa thực tiễn trong việc xây dựng được chương trình hướng đến nhu cầu doanh 

nghiệp, nhu cầu xã hội.  

Chính vì những điều trên, luận án này cho thấy nhiều đóng góp có ý nghĩa về cả 

khoa học lẫn thực tiễn.  
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II. Content 

In recent years, there is a dire necessity for the English curriculum development in 

Vietnam to prepare students with English proficiency in the time of global integration. 

Within this context, this study is thought to have both theoretical and practical 

contributions.   

The current research suggested an expansive framework for investigating the needs. 

It marked an attempt to identify the stakeholders’ expectations and English language 

needs of the students through the target situation and learning needs assessment in 

combination with the environment analysis. More specifically, the study documented the 

11 corporations’ needs for the employees’ English language competence; the college 

administrators’ expectations of the English teaching and learning and of HUEIC 

graduates English learning outcomes; and the BuAdmin students’ English learning needs. 



The results from the needs analysis phase helped the researcher define goals, objectives, 

content and tasks, select methodology and evaluation in an integrated process.  

While research and practice emphasized the important role of situation analysis 

(Richard, 2001), environment analysis (Nation & Macalister, 2010; Tessmer, 1990;), 

cultural, institutional and discipline practices (Lockwood, 2002) as their starting points 

for language development, few studies in the Vietnamese context focused on these points. 

The current project has embraced contextual and situational understanding in the design 

of a new vocational English curriculum.  

In this study, the environment analysis was pinned down as including societal, 

institutional and teacher factors that had an immense influence on the curriculum process. 

The current research has identified the English language requirements for the fast 

integration, especially the employers’ English demands for employment. The 

corporations under this investigation required the potential employees to have 

communicative competences at a level that can meet their workplace duties. This study 

also considered the national Project 2020 as a societal factor influencing the specificity of 

ESP. Setting level 3 as the English learning outcomes for all college graduates became a 

consideration in the ESP course development for vocational students at HUEIC. In 

addition to societal issues, the research examined the institutional factors. In orientation 

to the social demands and trends of the industrial development, the HUEIC focused on 

training students with professional skills. On this background, the HUEIC language 

project was issued and set level 3 (CEFR-B1) as the college graduates’ English language 

standard (HUEIC, 2012b & HUEIC, 2016b). The conception of situation analysis in this 

research reinforces Tessmer’s (1990), Nation and Macalister’s (2010) version which 

focuses on the learners, the teachers and the teaching and learning situation initiating the 

language curriculum development process.  

The development of the ESP curriculum has also drawn on needs analysis. It is 

argued in this study that ESP needs analysis should go beyond learners’ needs to 

ascertain the stakeholders’ expectations such as employees, employers, college 

administrators and instructors. For this, the information collected from the survey and 



interviews with the above-mentioned participants framed the program. Incorporating 

stakeholder expectations and the learner needs regarding English language informed all 

other parts of the ESP syllabus and was vital for ensuring that the training program was 

appropriate, efficient and valid.   

In addition, the research contributed to the teaching and learning of English in 

general and English for BuAdmin in particular. Firstly, the research revealed the current 

situation of both GE and ESP at HUEIC. The development of the new ESP curriculum 

was oriented to meeting the identified needs. Fifteen essential themes were suggested to 

be involved in the English syllabus for BuAdmin students.  Secondly, the ESP program 

integrated the teaching of language skills and knowledge in which the integrated skills have 

been specialized in the students’ professional areas and interests. From this, the curriculum 

created a pedagogical plan for meeting their future job demands in terms of English 

language competences. Thirdly, the new ESP curriculum provided the benchmarks for the 

students and teachers in their ESP practices. Driven by the program which set a learning 

outcome as principles, goals, content and sequencing, format and presentation, the 

language teachers could drive their teaching practice appropriately. This helped them to 

decide how to choose and design teacher manuals in order to motivate the students. For 

the students, the curriculum enabled them to attain the required English proficiency with 

a solid foundation of language learning. Finally, the study contributes to aligning the ESP 

program with industry needs in the context of Vietnam globalized workplaces. The 

development of the ESP program in this research has drawn on HUEIC but it is 

anticipated to have a significant impact on the local and national work of the vocational 

English education specific to BuAdmin profession.  

In a word, the study demonstrated that the ESP curriculum development was 

worthwhile and in need of promotion in the current educational setting.  

 


