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TRUNG TÂM ÔN THI CC-VC VIỆT NAM 

LỚP TIẾNG ANH THẦY CÔNG 

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN THI 

VÒNG 1 MÔN TIẾNG ANH CHO CÔNG CHỨC 

 

(Tác giả: Thầy Đặng Hồng Công - GV Chuyên ôn thi CC-VC) 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

- Hiện nay hầu hết các Bộ, Sở, ban ngành đều sử dụng hình thức thi tuyển 2 vòng để tuyển dụng công chức, 

vòng 1 thi ngoại ngữ, kiến thức chung, một số nơi thi thêm môn tin học. Vòng 1 là vòng điều kiện, chỉ cần 

đạt 50% điểm số là đạt; tuy nhiên rất nhiều thí sinh đã sơ sẩy ngay tại vòng này và không có cơ hội để đến 

với vòng 2. 

- Môn tiếng Anh là môn có tỉ lệ trượt cao nhất. Lí do rất rõ ràng: đa số thí sinh mất gốc hoặc đã rất lâu 

không sử dụng/ tiếp xúc tiếng Anh. Bài thi tại kì thi này được hướng dẫn là bậc 3 (một số nơi yêu cầu bậc 2) 

tức là tương đương cấp độ B1 (theo khung tham chiếu châu Âu dùng cho Việt Nam), tuy nhiên nó không 

phải là 1 bài thi B1 hoàn chỉnh (bài thi B1 hoàn chỉnh bao gồm 4 bài thi nghe – nói – đọc – viết rồi chia 

trung bình, hệ thống kiến thức đòi hỏi sâu, rộng), nó chỉ đạt “cấp độ khó tương đương” mà thôi: các thí sinh 

làm bài thi trên giấy hoặc trên máy tính với 30 câu trắc nghiệm, thời gian 30 phút. 

 

II. HỆ THỐNG KIẾN THỨC ÁP DỤNG 

- Với đặc trưng đã phân tích bên trên, kết hợp quan sát về kì thi này trong nhiều năm qua ở nhiều bộ, nhiều 

tỉnh thành, tôi có thể thấy các kiến thức chủ đạo: 

+ Từ loại, từ vựng: hệ thống các từ loại trong xưng hô, trong xây dựng câu, các cụm từ - cấu tạo từ; 

hệ thống từ vựng đa dạng về nhiều lĩnh vực phổ biến như: văn hóa xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, 

thiên nhiên – môi trường, nghề nghiệp, thể thao, ... 

+ Ngữ pháp: các chủ đề ngữ pháp như các thì, các cấu trúc, câu so sánh, câu hỏi, giới từ, mạo từ, 

liên từ, câu điều kiện, câu so sánh, cum động từ... 

+ Kĩ năng: đọc hiểu (comprehension), đọc điền từ (cloze); viết (biến đổi câu, sắp xếp câu); giao tiếp 

(communication). Thông thường không có bài tập về phát âm. 

+ Các dạng khác: một số địa phương có thêm dạng bài được trích từ tài liệu luyện thi của Đại học 

Cambridge (Anh quốc) 

- Đề thi không quá khó, nhưng không dễ dàng vượt qua nếu không có sự chuẩn bị chu đáo. Điểm đặc biệt là 

loại bài thi này không giống với các dạng bài thi phổ thông mà thí sinh đã tiếp xúc thời đi học nên gây nhiều 

bỡ ngỡ, ngay cả với những thí sinh trẻ mới ra trường. 

 

III. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Thưa thầy, ai cần ôn thi ạ? 

=> Bất cứ ai chuẩn bị tham gia kì thi tuyển công chức đều cần ôn thi. Tùy vào nền tảng kiến thức để chọn 

hình thức ôn hợp lí và tiết kiệm. 

- Người có sẵn nền tảng tốt: có thể tự ôn, tự tổng hợp kiến thức, tham khảo qua các bạn đã thi, qua 

người thân, cách này giúp tiết kiệm chi phí. 

- Người không có nền tảng hoặc mất gốc: không ôn sẽ trượt, cần tìm lớp ôn tại 1 địa chỉ uy tín, có 

thông tin rõ ràng về người dạy, có kinh nghiệm, thành tích. Giáo viên tiếng Anh bình thường không có kinh 

nghiệm về lĩnh vực này sẽ không biết hướng dẫn từ đâu. 
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2. Trên mạng có quá nhiều lời quảng cáo, mời gọi tham gia ôn thi, em biết chọn sao? 

=> Đúng là hiện nay có quá nhiều người đăng thông tin tuyển sinh dạy ôn các lớp này, ai cũng “nói hay như 

đài”, trên internet thật giả lẫn lộn, không tìm đúng địa chỉ thì “tiền mất tật mang”. Như đã nói bên trên, em 

cần tìm 1 địa chỉ uy tín, có thông tin rõ ràng về người dạy, có kinh nghiệm, thành tích. Để xác minh điều này 

thì có thể: 

- Hỏi thẳng người dạy (Đề nghị cho xem thẻ GV – có người bản thân thi không đỗ vẫn đi dạy ôn thi!; 

đề nghị cho xem thành tích các khóa ôn trước...) 

- Tham khảo ý kiến các học viên ở các khóa trước. 

- Xem xét mức học phí: không có lớp ôn nào chất lượng cao + giáo viên kinh nghiệm mà mức phí 

thấp (đấy là thực tế); các lớp được tiếp thị với mức phí rẻ mạt và được giao giảng bằng giọng điệu “dạy vì 

cái tâm, vì đam mê”... chỉ là 1 hình thức mị dân để che đi cái yếu kém của họ. Nếu bạn không may tham gia 

1 lớp chất lượng thấp, hãy bỏ ngay lập tức vì nó không giúp ích cho bạn mà thậm chí khiến bạn bị lệch 

hướng. 

3. Em có nên sưu tập hoặc mua tài liệu trên internet để ôn thi không? 

=> Không! Các địa phương ban ngành không có 1 mẫu đề chung trên toàn quốc, vì thế các tài liệu trên mạng 

có thể không phù hợp với em. Một vấn đề nữa là tình trạng buôn bán tư liệu trên mạng cực kì lung tung, tài 

liệu chất lượng thấp, tài liệu sai lệch rất nhiều. Để giải quyết vấn đề tư liệu, hãy hỏi giáo viên hướng dẫn 

bạn, GV ấy sẽ biết cần cung cấp cho bạn hệ thống tư liệu gì, mức độ đến đâu là phù hợp. 

4. Em thi ngành thuế, em có thể học chung với các bạn thi ngành khác không? 

=> Hoàn toàn có thể! Tại 1 lớp ôn thi vòng 1 môn tiếng Anh, GV sẽ giới thiệu, cung cấp cho các bạn hệ 

thống kiến thức nền, hệ thống này đúng hướng và cấp độ cho thi công chức bất cứ bạn thi thuế/ kho bạc/ 

kiểm lâm/ hải quan/ y tế... Sau đó GV sẽ bổ sung cho bạn 1 hệ thống phụ phù hợp với loại hình thi của từng 

ngành. 

5. Làm sao em biết mức độ kiến thức hiện tại của bản thân ra sao? 

=> Hãy làm thử bài TEST sau đây, nếu đúng từ 15 - 21 câu thì trình độ em ở mức trung bình; từ 22 câu trở 

lên là mức khá; dưới 15 câu là mức yếu; nếu dưới 10 câu là mức kém. 

III. BÀI THI TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC: 

LỚP TIẾNG ANH THẦY CÔNG 

ÔN VÒNG 1 – CC-VC - 2021 

ĐỀ THI THỬ LẦN 5 - 2021 

Thời gian làm bài: 30 phút 
 

(Tác giả: Thầy Đặng Hồng Công - 0969983200) 

Họ tên học viên: …………………………………………………… Ngày thi: ………………………….. 

 

SECTION 1: VOCABULARY AND GRAMMAR 

Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentences 

1. My sister and I ________ television in the living room now. 

A. am watching B. are watching C. is watching   D. watching 

2. - ________ does Sam watch the “Muppet Show”?  - On every Sunday afternoon. 

 A. What  B. When  C. What time   D. How often 

3. I am ________, so I don’t want to eat any more. 

 A. hungry  B. thirsty  C. full    D. small 

4. You should try _________ any shirts you want to buy. 

 A. wear                     B. to wear  C. wearing   D. wears 

5. Charlie __________ that his father was in hospital. 

A. told me  B. told to me  C. said me   D. asked me 

6. What is the difference __________ a boat and a ship? 

 A. between  B. from  C. under   D. with 
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7. The government hopes to _________ its plans for introducing cable TV. 

 A. turn out               B. carry out                 C. carry on                  D. keep on 

8. All planes _________ before departure.  

A. will check  B. will have checked C. will be checked  D. will be checking 

9. Of the three shirts, this one is the _________. 

A. prettier  B. most prettiest C. prettiest    D. most pretty 

10. – Would you like to come to my party this Sunday? – “_________!” 

A. I’d love to   B. Yes, I like  C. Never mind   D. Good idea 

11. I am very thin. I think, if I _____ smoking, I might get fat. 

    A. stop   B. had stopped  C. will stop   D. stopped 

12. They ________ happy when they lost the game against the team in the same city. 

A. did not  B. didn’t be  C. were not   D. was not 

13. Credit ______ is given in this semester requires approximately three hours of classroom work. 

A. which  B. what  C. when   D. where 

14. The river is dangerous, you ________ swim here. 

A. can   B. should  C. must   D. mustn’t 

15. Cities are often noisy and crowded ________ Da Lat is peaceful and quiet. 

A. but   B. and   C. so    D. therefore 

 

SECTION 2: READING 

I. Read the passage carefully, then choose the correct answer - A, B, C, or D. 

They call New York "the Big Apple". Maybe it's not exactly like an apple, but it's certainly very big. 

There are too many people, that's the problem. The streets are always full of cars and trucks, and you can 

never find a place to park. 

 If you have enough money, you can take a taxi. New York cabs are yellow. They look all the same. 

But the drivers are very different. Some were born and raised in New York, but many are newcomers to the 

United States. A few drive slowly, but most go very, very fast. Cab driving is a difficult job. It can be 

dangerous, too. Thieves often try to steal the drivers' money. Drivers sometimes get hurt. 

 If you don't want to take a taxi, you can go by bus or you can take the subway. The subway is quick, 

and it's cheap, but parts of it are old and dirty. Lights don't always work and there are often fires on the 

track. One some subway lines, there are new, clean, silver trains. But you can't see the color of the old train 

easily. There is too much dirt and too much graffiti, inside and outside.   

  (Adapted from American on the move - Elizabeth Laird) 

 16. What is the problem of New York? 

 A. It has too many apples. B. It is too crowded. C. It looks like an apple. D. It is too big. 

 17. What does a "cab" mean? 

 A. a truck   B. a subway  C. a bus   D. a taxi 

 18. Cab drivers in New York ________. 

 A. can't be dangerous     B. talks about protecting endangered species 

 C. can be attacked by thieves    D. is a hero, like Paul Watson 

 19. The word "track" can best be replaced by ________. 

 A. station   B. train  C. roadway   D. light bulb 

 20. Subways in New York ________. 

 A. have no light  B. are quick but dirty C. are colorless D. often cause fires 
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II. Read the passage, then complete the spaces with the best option from A, B, C or D 

Clothes can tell a lot about a person. Some people like very colorful clothes because they want everyone to 

(21) ___________ at them and they want to be the center of things. (22) _________ people like to wear nice 

clothes, but their clothes are not colorful or fancy. Clothes today are very different (23) ________ the 

clothes of the 1800s. One difference is the way they look. For example, in the 1800s, all women wear 

dresses. The dresses all had long skirts. But today, women do not always wear dresses with long skirts. 

Sometimes they wear short skirts. Another difference between 1800s (24) _________ today is the cloth. In 

the 1800s, clothes were made only from natural kinds of cloth. They were made from cotton, wool, silk or 

linen. But today, there are many kinds of man-made cloth. A lot of clothes are now made (25) 

_____________ nylon, rayon or polyester.  

     21. A. see                   B. watch                 C. look                         D. laugh 

     22. A. Some               B. Few                     C. The                           D. Other 

     23. A. of                     B. from                    C. with region              D. on 

     24. A. and                 B. but                      C. from                         D. with 

     25. A. by                  B. in                        C. with                          D. from 

 

SECTION 3: WRITING Choose the best answer among A, B, C or D 

26. Conan said to me, "If I were you, I would read different types of books in different ways." 

 A. Conan advised me to read different types of books in different ways. 

 B. I said to Conan to read different types of books in different ways to me. 

 C. Conan ordered me to read different types of books in different ways. 

 D. I read different types of books in different ways to Conan as he told me. 

 27. Although he was very tired, he agreed to help me with my homework. 

 A. Despite being very tired, but he agreed to help me with my homework. 

 B. Tired though he was, but he agreed to help me with my homework. 

 C. As tired as was he, he agreed to help me with my homework. 

 D. In spite of being very tired, he agreed to help me with my homework. 

 28. Someone robbed the bank near my house last night. 

 A. Someone near my house was forced to rob the bank. 

 B. The bank was robbed near my house last night. 

 C. Someone was robbed the bank last night near my house. 

 D. The bank near my house was robbed last night. 

29. My mother goes to the shops every Friday. 

A. My mother goes every day to the shop but not on Friday.   

B. It’s not Friday, but my mother’s going to the shops. 

C. My mother always goes to the shops on Friday.                   

D. My mother never goes to the shops on Friday. 

30. Johnny was so lazy that he couldn’t stay up late to learn his lessons. 

A. Johnny was lazy enough not to stay up late to learn his lessons. 

B. Johnny was too lazy to stay up late to learn his lessons. 

C. Johnny was lazy enough but he stayed up late to learn his lessons. 

D. Johnny was lazy enough to stay up late to learn his lessons. 
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* Thông tin về tác giả: thầy Đặng Hồng Công hiện là giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh tại Sở GD-ĐT 

Vĩnh Phúc, với gần 20 năm tuổi nghề, được biết đến với trên 5000 học viên thi đỗ trên toàn quốc và đang 

giữ kỉ lục về số lượng học viên là thủ khoa tại các kì thi tuyển chuyên ngành tiếng Anh tại nhiều tỉnh thành: 

Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bình Định, Hải Dương, Quảng Ngãi... Hiện thầy Công là CEO Trung tâm ôn thi CC-VC 

Việt nam – nơi tập hợp các giảng viên trình độ tiến sĩ; hỗ trợ, tư vấn ôn thi cho thí sinh nhiều môn, nhiều 

lĩnh vực (cả vòng 1 và vòng 2). Mọi ý kiến vui lòng liên hệ: 

- SĐT/Zalo: 0969983200 

- Website: www.danghongcong.com 

 

http://www.danghongcong.com/

