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Anh Văn Thầy Hà – Chuyên IELTS tại Đà Nẵng 
Cam kết lộ trình nhanh nhất: Học 2 tháng Thầy Hà hơn 4+ tháng học nơi khác; Học phí tiết kiệm nhất 

 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC LỚP IELTS TỪ 09/3 - 22/3 
Dưới đây là Kê hoạch trong thời gian thực hiện chủ trương phòng chống dịch Covid-19. Các lớp sẽ trở lại 

học bình thường khi được phép. 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

Ngày 9/3 
(Từ 17g00 - 
19g00) - Thứ 
Hai 
 
Địa điểm: 
Nhà thầy (Số 
15 - đường 
Bàu Làng) 

Học viên lớp Proficiency và Basic 
3 đến nhận giáo trình + tài liệu 
IELTS và tài khoản online 
 

Sau khi nhận tài liệu, học viên về 
nhà: 

• Xem qua tài liệu, đặc biệt đọc 
kỹ 02 trang đầu và 05 trang 
sau của giáo trình để nắm 
phương pháp học 

• Đăng nhập vào khóa học 
IELTS online. Xem trước các 
ứng dụng và tài nguyên trên 
phần mềm. Nếu không được, 
phải báo thầy ngay. 

• Nghiên cứu Tài liệu Hướng 
dẫn cách học qua Livestream 
(Trực tiếp tại nhà)(Áp dụng 
trong thời gian phòng dịch 
bệnh Covid-19) 

Ngày 10/3 
(Từ 17g00 - 
19g00) - Thứ 
Ba 
 
Địa điểm: 
Nhà thầy (Số 
15 - đường 
Bàu Làng) 

Học viên lớp Basic 1 và Basic 2 
đến nhận giáo trình + tài liệu 
IELTS và tài khoản online. 
 
GHI CHÚ: Bạn nào không đến 
được vào thứ Hai thì có thể đến 
vào thứ Ba và ngược lại; Thầy 
chia giờ ra như vậy để phòng 
dịch: Tránh tập trung quá đông. 

Ngày 11/3 - 
Thứ Tư 

Làm bài tập (Unit 1. Lesson 1: Listening) trên giáo trình; Nghiên cứu Bài 
giảng PowerPoint qua hệ thống online; Nghe băng trên hệ thống + hoàn 
thành bài Listening. 
Chuẩn bị để học trực tiếp với thầy qua Livestream. 

Ngày 12/3 - 
Thứ Năm 

Học Livestream buổi đầu tiên 
(Unit 1 - Lesson 1: Listening) 

Lớp Proficiency từ17g30 - 19g00; 
 
Lớp Basic 2 & Basic 3: từ 19g30 - 
21g00   

Ngày 13/3 - 
Thứ Sáu 

Học Livestream buổi đầu tiên 
(Unit 1 - Lesson 1: Listening) 

Lớp Basic 1 học từ 17g30 - 19g00 
 
Học viên các lớp Basic 1, 2, 3 có thể 
linh động chọn học Livestream bất 
cứ khung giờ nào nêu trên. 

Sáng 14/3 - 
Thứ Bảy 

Khai giảng lớp IELTS Writing (Nếu đến lúc đó vẫn chưa được phép học 
tập trung vì dịch Covid-19 thì học viên Writing đến nhận giáo trình + tài 
liệu) và thầy sẽ dạy qua hệ thống online và Livestream từ 08g00 - 11g00 
các sáng thứ Bảy 

Chiều 14-
15/3: Thứ 
Bảy & Chủ 
nhật 

Đi chơi với boyfriend / girlfriend; Nghỉ cuối tuần 
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Ngày 16/3 - 
Thứ Hai 

Học Livestream buổi 2 (Unit 1 - 
Lesson 2: Speaking) 

Lớp Proficiency từ 17g30 - 19g00; 
Lớp Basic 2 & Basic 3: từ 19g30 - 
21g00   

Ngày 17/3 - 
Thứ Ba 

Học Livestream buổi 2 (Unit 1 - 
Lesson 2: Speaking) 

Lớp Basic 1 học từ 17g30 - 19g00 

Ngày 18/3 - 
Thứ Tư 

Làm bài trên giáo trình + Thực hiện các hướng dẫn theo bài giảng 
PowerPoint và hoàn thành bài tập Reading 

Ngày 19/3 - 
Thứ Năm 

Học Livestream buổi 3 (Unit 1 - 
Lesson 3: Reading) 

Lớp Proficiency từ 17g30 - 19g00; 
 
Lớp Basic 2 & Basic 3: từ 19g30 - 
21g00   

Ngày 20/3 - 
Thứ Sáu 

Học Livestream buổi 3 (Unit 1 - 
Lesson 3: Reading) 

Lớp Basic 1 học từ 17g30 - 19g00 

Ngày 21/3 - 
Thứ Bảy 

Lớp IELTS Writing học buổi 2 

CHÚ Ý: Nhờ phần mềm học IELTS online hiện đại, học viên có thể ôn lại bài cũ, chuẩn 
bị bài mới 24/7 bất cứ lúc nào.  
Riêng Livestream không hạn chế số lượng nên các lớp Basic có thể linh động chọn học 
vào khung giờ phù hợp với mình; miễn là đừng trùng với khung giờ của lớp Proficiency. 

 
Từ 17/3: Hy vọng đi học trực tiếp tại lớp như bình thường. Nếu không, Thầy sẽ tiếp tục 
dạy các bạn với công nghệ hiện đại: “Không cần đi”: Ở tại nhà như đang ở trên lớp. 
 
 

TRẢ LỜI NHANH MỘT SỐ THẮC MẮC: 
 

1. Học Livestream có cần đầu tư thiết bị gì không? 
Trả lời: Không cần, chỉ cần có Wifi hoặc truy cập được Internet. Tuy nhiên, nếu bạn nào 
chỉ có máy tính để bàn (Desktop) thì cần kiểm tra xem có webcam và loa chưa (Nếu chưa, 
phải mua). Còn dùng Laptop hoặc điện thoại Smartphone có Internet thì không cần gì. 
 
2. Em không học Livestream có được không? 
Trả lời: Cũng được. Vì Livestream là bổ trợ cho bạn thôi và để thầy luyện thêm phát âm, 
kỹ năng nói và tương tác với bạn học. Còn hệ thống IELTS online của thầy với Bài giảng 
PowerPoint, các băng nghe, phần mềm luyện phát âm, luyện tốc độ nói, phần mềm báo 
đáp án đúng cho bạn... hoàn toàn có thể giúp bạn học mà không cần gặp trực tiếp. 
 
3. Thời lượng học mỗi ngày nên là bao lâu? Tuần nên tự học bao nhiêu buổi? 
Trả lời: Mỗi ngày nên học từ 35 - 45 phút. Không cần học nhiều mà chỉ cần học đều: Do 
vậy, gần như ngày nào cũng nên học một ít. 
 
4. Học qua Livestream như thầy nói có hiệu quả không? Nhiều trường cũng có dạy 
online nhưng em thấy chán quá. 
Trả lời: Nếu chỉ có học Livestream thì cũng không hiệu quả lắm. Nếu giáo viên dạy thiếu 
kinh nghiệm thì còn phí thời gian. Điều quan trọng của dạy-học online là phải có một HỆ 
THỐNG gồm: phần mềm để học sinh làm bài, tự động chấm điểm, báo cáo chuyên cần 
học viên mỗi khi vào học: Bài giảng PowerPoint để học viên tự học theo tiến độ của mình 
và tự ôn lại khi cần + Tài nguyên đa dạng để học viên linh động học.  
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Livestream sẽ bổ trợ và cho bạn có cảm giác được  gặp giáo viên và bạn học trực tiếp 
(mặc dù qua màn hình). 
 

Học viên sẽ được nhận thêm các tài liệu + hướng dẫn thích hợp sau. 
 
 
 
 

VỚI CÔNG NGHỆ 4.0 

 

BẠN KHÔNG CẦN PHẢI DI CHUYỂN TỚI LỚP 

 

Ở NHÀ, MỞ MÁY VÀ HỌC NHƯ ĐANG TẠI LỚP 

Dạy học hiện đại – hiệu quả tại: AnhVanThayHa.com 

 

 
 

Thầy Hà: Giúp chinh phục IELTS chỉ trong 3 – 4 cấp độ 
 

 
 
 
 

Thầy Hà sẽ theo lớp liên tục từ cấp độ IELTS mới bắt đầu đến trên IELTS 7.0.  
 
 
 

CÓ CÁC LỚP HỌC TRỰC TIẾP (TẠI LỚP) & TRỰC TUYẾN (TẠI NHÀ) ĐỂ BẠN CHỌN LỰA 
 
 

 

 

Liên hệ: Thầy Hồ Quảng Hà 

• ĐT: 0914 044 506  - Email: hoquangha@gmail.com   

• Xem chi tiết trên website: https://anhvanthayha.com 

 

IELTS Starter (4.0)  
IELTS Basic (4.5 - 5.0)

IELTS Master

(5.5 - 6.5)

IELTS Proficiency

(6.5 - 7.0+)

mailto:hoquangha@gmail.com
https://anhvanthayha.com/

