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Cuốn sách này dành tặng cho những người bạn 

Những người đang loay hoay với tiếng Anh 

Cần một lý do, một hướng đi để chinh con đường này. 

 

                 Nhớ rằng! Bạn không đơn độc... 2015 
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80/20 ENGLISH SYSTEM  

BỐN BƯỚC NỀN TẢNG  

ĐỂ BIỂN TIẾNG ANH  

THÀNH MỘT LỢI THẾ 

 
 

 

80/20 ENGLISH SYSTEM LÀ GÌ? GẢI 

THÍCH NHANH 

 

Đây là 4 bước chính mà mình đã hệ thống hóa 

lại và chia sẻ  cho các bạn. 
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Mình sẽ giải thích nhanh cho bạn hiểu: 

 

Bước thứ 1: Bạn bắt đầu với việc Luyện Chuẩn 

Phát Âm. Hầu hết các bạn mình gặp nói tiếng 

Anh người khác không hiểu và người ta nói 

mình không hiểu là bởi vì phát âm SAI. Với phát 

âm, gần đúng, gần chính xác đồng nghĩa với 

SAI. Mà sai thì người ta không hiểu. 80% những 

người mình gặp nói sai từ những câu đơn giản 

như: Xin chào, mình là Vinh, năm nay mình 23 

tuổi.   

Do vậy  bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi xây 

dựng vốn tiếng Anh  dựa trên nền tảng như vậy. 

Chính vì thế bạn phải học cách để phát âm 

CHÍNH XÁC từng từ một, đó là những viên 

gạch chắc chắn bạn cần chuẩn bị cho tòa lâu đài 

của mình. 

Bạn cần khoảng 3 tháng cho việc này.  

 

Bước thứ 2: NGHE chính là trọng tâm của giai 

đoạn này, bạn sẽ được chia sẻ chiến lược NGHE 

theo nguyên lý 80/20 một cách đơn giản nhất. 

Đây là bước xây dượng nền tảng cho cả 4 kỹ 

năng Nghe - Nói - Đọc - Viết của bạn. 
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Bước thứ 3: Bất kỳ việc gì cũng có điểm thử 

thách mình gọi đó là "the Dip". Tại giai đoạn 

này, rất rất nhiều bạn đã bỏ cuộc, tức là tầm 3-6 

tháng sau khi bắt đầu học tiếng Anh.  

Nguyên nhân có lẽ rất nhiều, nhưng cá nhân 

mình thấy có 2 nguyên nhân chính đó là: (1) Các 

bạn mất cảm hứng rồi chán nản và bỏ cuộc (2) 

các bạn thiếu một chiến lược học đúng đắn, dài 

hạn, đa phần là muốn ăn nhanh như fast food 

vừa ngon vừa nhanh hơn là nấu cơm gạo lứt và 

nhai kỹ.  

Chính điều đó dẫn đến việc bạn học mãi mà vẫn 

không thành công, dẫn đến việc bỏ cuộc. Chính 

vì vậy giai đoạn này mình sẽ chia sẻ cho bạn 

cách để vượt qua điểm thử thách. 

 

Bước thứ 4: Khi bạn vượt qua điểm thử thách, 

coi như bạn đã đi hết 80% việc chinh phục tiếng 

Anh chỉ với 20% thời gian. Đến lúc này bạn chỉ 

sẽ hiểu được mình cần gì để đi tiếp, bằng việc 

dựa vào những nguyên lý học trước đó, như là 

bài kiểm tra ngôn ngữ.   
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VỀ MÌNH 

 

Mình tên là Đào Xuân Vinh, thường sống ở Bình 

Dương với chị gái và em trai, ở Quảng Trị với 

ba mạ và thường xuyên ghé Đà Nẵng vui chơi 

với đám bạn thân cấp 3. 

 

Mình không phải là giáo viên dạy tiếng Anh mà 

mình là một Online Entrepreneur (Doanh nhân 

Online). 

 

Bí mật lớn nhất của mình chính là mình kiếm 

tiền khắp mọi nơi trên thế giới bằng việc kinh 

doanh Online, không nhân viên, không nhà 

xưởng, không công nợ và tồn kho... Đó là những 

gì mình làm được nhờ học từ những bậc thầy 

trên thế giới. Mình sống ở bất kỳ đâu mình thích 

và làm việc chỉ khi nào mình muốn. Mà thực 

chất đó không hẳn là công việc, mà đó là ĐAM 

MÊ. 

 

Mục tiêu lớn nhất của mình trong cuộc sống 

chính là sự TỰ DO: Tự do về tài chính, thời gian 

và không gian. Mình muốn dành thời gian cho 

riêng mình nhiều hơn, để mình để hiểu về bản 
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thân nhiều hơn, để trải nghiệm nhiều hơn và để 

học được nhiều điều hơn. Đó chính là mục tiêu 

cốt lõi của riêng mình trong chính cuộc đời này. 

Còn bạn thì sao ? 

 

Câu chuyện của mình bắt đầu cách đây 5 năm và 

với quyết định thay đổi cuộc đời. Nếu bạn muốn 

học về cách kiếm tiền Online thì mình sẽ chia sẻ 

trong một cuốn sách khác, còn cuốn sách này 

bạn bắt đầu với TIẾNG ANH.  

 

"Bạn chỉ có thể kết nối những sự kiện trong đời 

khi nhìn lại quá khứ. Khi nhìn lại, bạn sẽ bất 

ngờ với sự tài tình của nó. Vì những điều xảy ra 

trong đời bạn đều có 1 lý do" 
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MỤC LỤC: 

80/20 English System  là gì? 

Về Mình 

  

Phần 1: Tiếng Anh và Nguyên lý 80/20 

CHƯƠNG 1: CÂU CHUYỆN CỦA TÔI 

Quyết định cuộc đời 

1 năm 

Khởi nghiệp, học và trải nghiệm 

Mình là doanh nhân Online 

Công dân toàn cầu – Tiếng Anh là chìa khóa 

10/1/2013 - Ngày quan trọng 

Họ làm được, bạn thì sao ? 

80/20 ENGLISH SYSTEM, bí mật hé lộ 

Quyết định thuộc về bạn 

  

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ 80/20 VÀ NHỮNG 

NGỘ NHẬN 

Nguyên lý 80/20 là gì ? 

Ít là nhiều 

Những sai lầm phổ biến 

Bạn cần gì để giỏi Tiếng Anh 

Tiếng mẹ đẻ được học như thế nào ? 

Input - Output 
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Đó là kiến thức, không chỉ là ngôn ngữ  

Điểm thử thách, vượt qua hay bỏ cuộc (The Dip) 

Luật lệ thay đổi luật lệ 

Trở thành công toàn cầu 

  

Phần 2: 80/20 English System 

CHƯƠNG 3: START WITH YOUR 

PRONUNCIATION 

Phát âm Tiếng Anh là gì ? 

Tại sao bắt đầu với Phát Âm? 

Đúng hoặc Sai, không có gần đúng 

Luyện phát âm như thế nào ? 

  

CHƯƠNG 4: FOCUS ON 80/20 LISTENING 

Xậy dựng nền tảng từ NGHE 

Cách chọn tài liệu nghe theo nguyên lý 80/2 

Nghe theo nguyên lý 80/20 

Sự liên kết giữ Nghe và Nói 

Kết hợp Nghe-Nói-Đọc-Viết 

Từ vựng và Ngữ pháp ư! Quên nó đi 

  

CHƯƠNG 5: OVERCOME “THE DIP” 

Điểm thử thách trong việc học Tiếng Anh 

Tại sao bạn Thất Bại ? 

Khi nào bạn sắp đến Điểm Thử Thách 
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Làm thế nào để vượt qua Điểm Thử Thách 

  

CHƯƠNG 6: KEEP IMPROVING YOUR 

ENGLISH 

Thưởng thức vị ngọt 

Khai thác và Mài dũa 

Kết nối thế giới đến nhà bạn 

  

CHƯƠNG 7: TRỞ THÀNH CÔNG DÂN 

TOÀN CẦU 

Thế giới đã phẳng 

Hãy là người học khôn ngoan 

Học, Làm và Chia Sẻ 

Kiếm tiền online, công dân toàn cầu 

  

CHƯƠNG 8: CÁC KỲ THI TIẾNG ANH 

Đó có phải là đích đến ? 

Bạn cần gì cho một kỳ thi tốt 

  

Phần 3: Chìa khóa để thành công 

CHƯƠNG 9: KIÊN TRÌ VÀ BỀN BỈ “GRIT” 

Cảm hứng cũng có chu kỳ 

Đó là kiến thức, không chỉ là ngôn ngữ 

Sách, mình yêu bạn 

Youtube, kho tàng trước mắt bạn 
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Bạn cần một thần tượng 

Ngủ sớm, dậy sớm, bí mật hạnh phúc 

1 giờ thật tập trung mỗi ngày 

Kế hoạch và hành động 80/20 
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PHẦN 1: TIẾNG ANH VÀ NGUYÊN LÝ 

80/20 

CHƯƠNG 1: CÂU CHUYỆN CỦA TÔI 

QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI 

 

“Mày điên à?" tiếng của Luân, bạn thân nhất của 

mình, khi mình nó với nó dự định không muốn 

vào đại học. Thực ra thì mình vừa nhận được 

giấy báo đâu đại học Kinh tế Huế - Khoa quản 

trị kinh doanh. Đó là chuyên ngành mà mình 

thích và thấy mình có thế mạnh nhất, nhưng 

mình muốn một cái gì mới, mình không muốn 

học ở Việt Nam, mình muốn đi du học. 

 

Để có được quyết định đó, chắc nguyên nhân là 

do mình đọc quá nhiều sách về hoàn thiện bản 

thân, nào là Đắc nhân tâm, Think and grow 

Rich, 7 Thói quen Thành Đạt, Hạt giống tâm 

hồn… Nó đơn giản là tạo cho mình một niềm 

tin, rằng “Mình có thể làm được". 

 

Quyết định đó khiến cho thằng bạn chí cốt cũng 

nói mình bị KHÙNG. Nó nói cũng có lý, mình 

sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em. Mình là 

người con thứ 3, trước có 2 chị gái, sau có 3 em 
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trai.  Nhà mình trước đây nghèo nhất nhì xóm, 

năm nào cũng có sổ hộ nghèo, đi học được giảm 

50% học phí và đi khám bệnh khỏi tốn tiền. Đời 

rất đẹp hihi.  Sau này 2 chị làm đi làm nên đỡ 

hơn. Với hoàn cảnh xuất thân như vậy, du học là 

cái gì đó xa xôi lắm.  

 

Mà với mình thì càng điên loạn hơn, vì mình 

không có cơ sở gì cả, mình học lực không giỏi 

lắm, tiếng Anh thì ù ù cạc cạc như vịt. Nhà 

nghèo, lấy tiền đâu du học?. Dự định của mình 

là sẽ lấy học bổng, hoặc miễn phí học phí còn 

sang đó đi làm lấy tiền lo chi phí sinh hoạt.  

 

Chị Hằng nói: muốn đi mô thì đi, học tiếng Anh 

cho được đã. Vậy là mình quyết định học tiếng 

Anh, những chuyện khác dẹp qua một bên. Và 

thế là mình bỏ thật, ba mạ mình phản phối kịch 

liệt, mình mất nguồn trợ cấp. Mình chuyển sang 

thương lượng với chị Hằng (chị cả) về việc 

mượn tiền học tiếng Anh trong 1 năm. Thế là 

mình chuyển vào Đà Nẵng để học tiếng Anh.  

Cuộc phiêu lưu bắt đầu... 
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1 NĂM 

 

Vào Đà Nẵng, mình dành toàn thời gian để tự 

học. Mình thích tự học, thích học thì học, thích 

nghỉ thì nghỉ, mình cũng ghét đến lớp và chỉ 

thích học những gì mình muốn. Đó là quyết định 

tuyệt vời nhất vì mình thích học những cái mới, 

mình dành thời gian tìm tòi và kiểm tra thử hầu 

hết các phương pháp nổi tiếng trên Internet và 

đọc rất nhiều nhiên cứu về ngôn ngữ học. 

Nguyên nhân chính mình nghiên cứu phương 

pháp nhiều như vậy là vì mình khá lười và muốn 

học nhanh, đúng phương pháp và không mất thời 

gian. Còn điều tệ hại là mình mất khá nhiều thời 

gian để thử những phương pháp không hiệu quả. 

Cuối cùng, muốn nhanh mà cứ túc tắc như bò. 

Đúng là đời không đẹp hihi. 

 

Một năm, mình dành thời gian để học và nghiên 

cứu rất nhiều. Và phép màu xuất hiện, khả năng 

nghe nói đọc viết của mình rất thành thạo. Nó 

ngang với những sinh viên ngoại ngữ Đà Nẵng 

năm 4 mà mình chơi cùng. Tuy rằng không quá 

suất sắc nhưng đó là một bước nhảy lớn khiến 
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cho bạn bè cùng lứa và những người xung quanh 

rất ấn tượng. 

 

Nhiều bạn của mình muốn biết “bí quyết" và 

mình đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm hữu ích. 

Sau một thời gian, mình hình như nhận thấy ở 

đây có một BÍ MẬT trong việc học anh văn một 

cách nhanh chóng, hiệu quả và duy trì khả năng 

tiếng Anh lâu dài. 

 

Thế là, mình ngồi xuống dành ra thời gian trong 

lúc chờ để nộp hồ sơ xin học bổng của mình để 

hệ thống lại về phương pháp học tiếng Anh này. 

Nó là sự kết hợp của những nguyên lý học ngôn 

ngữ của con người, cả kinh nghiệm bản thân về 

NLP và về làm ít được nhiều. Giống như một sự 

ngẫu nhiên khi nhìn lại những cuốn sách mà 

mình từng đọc lại góp phần giúp mình viết lên 

cuốn sách này để chia sẻ đến bạn. 

 

 

KHỞI NGHIỆP, HỌC VÀ TRẢI NGHIỆM 

 

Vào thời gian đó, chị gái của mình bắt đầu một 

dự án rất tuyệt vời. Những thành công và khó 
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khăn bắt đầu đến. Chị ấy cần giúp đỡ, công việc 

nộp hồ sơ xin học bổng vẫn được tiếp tục và 

mình cần kinh nghiệm làm việc để làm hồ sơ 

mình tốt hơn. Mình mê kinh doanh lắm, thế là 

mình lao vào với lòng hăng hái của tuổi trẻ và và 

sự tự tin đến tuyệt đối của mình (Lúc đó mình 19 

tuổi). 

 

 
(Đây là những thành viên những ngày đầu vào HCM 

của mình) 

 

Vào thành phố Hồ Chí Minh, mình được giao 

trách nhiệm mở một quán ăn để giới thiệu sản 

phẩm mắm Thuyền Nan và kinh doanh ăn uống 

luôn, vốn ban đầu là 300 triệu. Mình được giao 
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gần như hoàn toàn nhiệm vụ này cùng với 2 

cộng sự.  Sau 2 tháng làm việc quên ngày đêm, 

nhiều lúc lạc đường te tua, may mà có Google 

map. Mình đã mở xong một quán ăn rất đẹp và 

tiện lợi với chỉ ½ chi phí dự định ban đầu. 

 

Quán ăn rất nhộn nhịp, mình cùng thêm 3 nhân 

viên nữa hoạt động. Tháng đầu tiên rất thành 

công, khách hàng đã biết đến sản phẩm của chị 

em mình trước đó đến ăn rồi mua về rất đông. 

Ngẫm lại lúc đó mình thấy mình quá may mắn, 

mình được cho mình cơ hội làm những công 

việc như vậy khi mà đồng vốn còn ít ỏi, mình 

còn trẻ và chưa có kinh nghiệm. Có lẽ lúc đó chị 

mình còn quá bận với công việc sản xuất ở 

xưởng và chính chị mình cũng không có nhiều 

kinh nghiệm trong kinh doanh nhà hàng để giúp 

mình. 

 

Cái gì đến cũng đến, 3 tháng sau quán đóng cửa. 

Mình và nhân viên kiệt sức vì vừa phân phối 

hàng hóa đến đại lý vừa lo công việc tại quán. 

Công việc bắt đầu từ 5h sáng tại chợ nông sản và 
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11h khuya là đếm tiền, chốt sổ sách hàng hóa 

khi đang rục rạ trong cơn buồn ngủ. 

 

Mình và nhân viên, không ai có kinh nghiệm về 

quán ăn và nhà hàng cả. Chúng mình mất khá 

nhiều tiền để đổi lấy kinh nghiệm làm nhà hàng 

từ việc bảo quan thực phẩm, cung cách phục 

vụ… Nhận thấy rằng đây không phải là mục tiêu 

dài hạn của công ty, nên mình từ bỏ để chuyển 

sang 100% thời gian phân phối sản phẩm. Điều 

may mắn nhất là chúng mình hoàn lại 2/3 vốn 

sau 3 tháng hoạt động, trước khi đóng cửa.  

 

Những tháng tiếp theo, công việc kinh doanh cứ 

cuốn mình đi từ phân phối, sản xuất, làm việc 

với nhà cung cấp, công nợ, tất cả đều là những 

kinh nghiệm quý giá và là khoảng thời gian 

mình học được nhiều điều nhất, với hơn 20 nhân 

viên đã từng làm với mình và rất nhiều người 

mình quen biết. Đó thực sự là khoảng thời gian 

vất vả và đẹp nhất khi nhìn lại. 

 

Nhưng, mình cảm thấy đó không phải là những 

cái mình mong muốn sau này, mình không muốn 
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làm những công việc mà mình phải làm, phải ở 

một chỗ hay phải chạy cả ngày ngoài đường và 

phải làm những điều mình không thích. Thế là 

một quyết định nữa rẽ hướng cuộc đời mình. 

 

Trong thời gian đó, tiếng Anh của mình, mình 

gần như bỏ bê toàn bộ việc học, chỉ giữ thói 

quen nghe các bài TED.com như là một sở thích.  

Lúc đó mình bị cứng miệng và cứng tay, gần 

như rất khó khăn trong nói và viết. Không thể để 

mất tất cả, mình lật lại bộ phương pháp của mình 

và rèn luyện vào buổi sáng sớm, sau 6 tháng 

mình lấy lại được trình độ như ban đầu, thậm chí 

còn tuyệt hơn nữa.  

 

Và cũng đến lúc mình thấy được giá trị của việc 

có được tiếng Anh. 

 

 

TÔI LÀ DOANH NHÂN ONLINE 

 

Qua nhưng bài nói trên Youtube bằng tiếng Anh 

mình biết được những chuyên gia đào tạo 

Internet Marketing. Mặc dù mình nghe và học 

rất nhiều từ những người nước ngoài, đặc biệt là 
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ở Mỹ, nhưng mình chưa bao giờ đắm chìm trong 

một biển học thực sự như vậy. 

 

Ở Việt Nam, việc giảng dạy về nó còn rất ít và 

lĩnh vực này kiến thức thay đổi rất nhanh. Với 

vốn tiếng Anh của mình mình đọc hàng trăm bài 

viết trên Internet, hàng chục cuốn sách trên 

Amazon về Internet Marketing. Mình đã bỏ ra cả 

ngàn đô la để được đào tạo Internet Marketing từ 

những chuyên gia hàng đầu, mình vẫn thấy đó là 

một món hời vì nếu mình sang Mỹ học, có sẽ lẽ 

chi phí sẽ là gấp 20 lần. Cám ơn Internet! 

 

Nhờ vậy tiếng Anh của mình được nâng lên một 

cách tự nhiên nhất và mình cảm thấy tự do để sử 

dụng ngôn ngữ này. Và có lẽ mình sẽ không bao 

giờ lo lắng về việc quên tiếng Anh nữa. Mình tự 

động hóa dự án cũ và chạy dự án mới, thu lại 

những thành công cá nhân. Có được cuộc sống 

mình mong muốn và thấy tự do hơn bao giờ hết. 

 

 

CÔNG DÂN TOÀN CẦU - TIẾNG ANH LÀ 

CHÌA KHÓA 
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Mình thích tự học và khả năng tự học của của 

mình rất tốt, mình học mỗi ngày, học để cạnh 

tranh trong môi trường kinh doanh, học vì thú 

vui muốn hiểu biết hơn nữa và INTERNET 

chính là công cụ rẻ nhất và tuyệt vời nhất để 

mình tiếp cận. 

 

Gần 80% Trang web trên thế giới viết bằng tiếng 

Anh, thế giới có 2 tỷ người nói tiếng Anh và con 

số này đang tăng lên một cách chống mặt tiếng 

Anh là ngôn ngữ toàn cầu, là ngôn ngữ của các 

hội nghị, của giao thương, của văn bản thương 

mai, của luật quốc tế... Trong thời đại này đó là 

ngôn ngữ của giải quyết những vấn đề toàn cầu.  

 

Thế giới Internet được điều hành và ảnh hưởng 

từ những siêu tập đoàn từ  Mỹ và tất cả họ đều 

sử dụng tiếng Anh. Những phần mềm, ứng dụng 

đều viết bằng tiếng Anh. Mình chắc rằng bạn 

sống ở Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rất lớn 

của việc sử dụng tiếng Anh.  

Khi ông Lý Quang Diệu qua đời, đất nước 

Singapore đã nhìn lại những gì ông đã là làm 

được cho đất nước này, và điều đầu tiên mà 
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người đàn ông có tầm nhìn vĩ đại này làm là biến 

tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính của đất 

nước này, đó có lẽ là bước đi khó khăn, nhưng 

ông đã làm được. Ngày nay Singapore chính là 

cửa ngõ giao dịch của Đông Nam Á. 

 

Và bạn, năm nay là năm 2015. Có lẽ mình không 

cần nói quá nhiều về tầm quan trọng của việc sử 

dụng tiếng Anh thành thạo. Nhưng đây là một 

vài điểm mình biết được, từ 2015 - 2020 chúng 

ta sẽ hội nhập sâu Asian, giống như giao thương 

kiểu của Châu Âu vậy đó, gia nhập TPP là hiệp 

định thương mại Châu á Thái Bình Dương, hội 

nhập sâu WTO. Có lẽ Việt Nam đã và sẽ gia 

nhập thế giới phẳng hoàn toàn trong 5 năm nữa. 

 

Và bạn, là học sinh, sinh viên, bạn là chủ doanh 

nghiệp, là nhân viên, là người 20 tuổi, hay là 40 

tuổi, hay 60 tuổi. Có lẽ thật khó sống khi mà 

tiếng Anh chính là công cụ giao tiếp công việc 

với đối tác.  

Đối với mình, tiếng Anh chính là chìa khóa để 

mở cho mình cách cổng để trở thành công dân 

toàn cầu thực thụ. Để tự do làm việc với bất kỳ 
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ai trên thế này, mình đã thuê một Freelancer ở 

Ấn Độ thiết kế Logo và Website cho mình, để 

làm việc với các đối tác về việc mua và sử dụng 

phần mềm, dịch vụ của họ, để học từ những 

người giỏi nhất và những điều mới nhất về lĩnh 

vực của mình.  

 

 

10/1/2012 NGÀY QUYẾT ĐỊNH  
 

Quay thời gian lúc mình học tiếng Anh tại Đà 

Nẵng, đó có lẽ là thời gian tuyệt nhất. Mình thức 

dậy buổi sáng vào lúc 5h30 sáng, chạy bộ nghe 

tiếng Anh dọc bãi biển Mỹ Khê, hoặc qua cầu 

Thuận Phước, ngắm mặt trời mọc và cảnh ngư 

dân đánh bắt cá trở về. Sau đó, mình ăn ổ bánh 

mỳ thịt nướng khá nổi tiếng gần cầu Sông Hàn.  
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(Cùng mấy đứa bạn học Bách Khoa ra biển Hòa Khánh 

chơi - Cuộc sống nói chung rất tuyệt !) 

 

Rồi đến thư viện Đại học Đà Nẵng học trung 

bình 10 buổi/tuần. Buổi chiều, sau khi đọc 

những cuốn sách mình thích bằng tiếng Anh 

hoặc tiếng Việt, mình thường đi dạo dọc sông 

Hàn và nghe tiếng Anh và hóng gió, đến tối 

mình thường ghé ăn tối với những người bạn 

học cấp 3 và nghe họ kể về công việc học hành 

của họ.  
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Cuộc sống rất tuyệt vời. Mình có một năm chậm 

lại và làm những điều mình thích. 

 

Mọi việc vẫn ổn trong những tháng đầu với 

những sự tiến bộ trong việc học, nhưng rồi 

những khó khăn bắt đầu xuất hiện. Tối bắt đầu 

nản, vì không thấy tiến bộ nữa, học đến đâu 

quên đến đó… Tình trạng này kéo dài trong 

khoảng 3 tháng, mình vẫn kiên trì học, nhưng 

mà niềm đam mê và nhiệt huyết dường như đã 

cạn kiệt. Mình CHÁN, mình gần như sắp BỎ 

CUỘC.  

 

Vào ngày mình quyết định bỏ cuộc, mình quyết 

định phải tìm hiểu lý do vì sao, có vấn đề gì 

trong các học của mình không?. Xem mình có 

thể làm được gì để thoát khỏi tình trạng này, 

mình dành ra 2 ngày liên tục để đọc, nghiên cứu 

và phân tích, vào đêm 10/1/2013 cảm giác gần 

như tuyệt vọng. Mình đã đã tìm thấy một điểm 

rất quan trọng trong Nguyên Lý 80/20 nổi tiếng 

của Richar Koch. Và mình dành hết đêm đó để 

đọc nó. 
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Mình biết phương pháp mà mình và hầu hết 

những học sinh khác đang áp dụng phần lớn 

không hợp lý, thiếu lộ trình, chiến lược và đầy 

những ngộ nhận. Những phương pháp rất phí 

tiền bạc và thời gian, nó dựa trên triết lý chung 

của học sinh Việt Nam là CÀY.  

 

Mình cũng hiểu lý do vì sao mình và hầu hết 

mọi người lại thường bỏ cuộc, có rất nhiều 

người học nhiều năm tiếng Anh, nhưng mà vẫn 

không thể sử dụng tiếng Anh một cách dễ dàng. 

Nó giống như một nút thắt được gỡ và tất cả 

những gì mình biết trước đó kết nối với nhau 

một cách kỳ lạ.  

 

 

HỌ LÀM ĐƯỢC, BẠN THÌ SAO ? 

 

Mình áp dụng những cách hứng thú những gì 

mình phát hiện ra, áp dụng cho bản thân. Tối đặt 

tên cho hệ thống này là 80/20 ENGLISH 

SYSTEM, bí quyết học ít được nhiều. Sau gần 3 

năm áp dụng thành công cho bản thân mình, anh 

chị em mình, những người bạn của mình, và 

hàng ngàn bạn học tiếng Anh.  
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Phương pháp với những cải tiến quan trọng, tập 

trung vào cả 2 mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Tất 

cả những gì họ làm là dũng cảm để tin và áp 

dụng hệ thống này. Và họ thành công ngoài 

mong đợi, việc đạt được mục tiêu trong việc học 

anh văn còn mang lại cho họ sự tự tin, tin rằng 

HỌ CÓ THỂ.  

 

 

80/20 ENGLISH SYSTEM, BÍ MẬT HÉ LỘ 

 

Một năm, nỗ lực, trải nghiệm, khó khan và thăng 

hoa với hàng ngàn bạn. Chúng mình đã xây 

dựng nên một công thức ĐƠN GIẢN, HIỆU 

QUẢ về phương pháp học tiếng Anh. Bạn sẽ chỉ 

có một sự lựa chọn là SỬ DỤNG TIẾNG ANH 

HOÀN HẢO, chứ không chỉ đơn giản là mức 

trung bình. 

 

Nó mở ra một cánh cửa tương lai cho bạn. Khóa 

đào tạo về phương pháp 80/20 áp dụng trong 

việc học tiếng Anh, có giá là 200$. Nhưng, mình 

đã đưa ra quyết định rất tuyệt vời cuối cùng là 

FREE.  
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Bời vì, sâu thẳm trong con người chúng mình 

sinh ra trong một gia đình khó khăn, vươn lên 

thành công bằng sự học. Chúng mình xem đây 

như là sự ĐỀN ƠN NỐI TIẾP, vì những sự 

giúp đỡ mà chúng mình nhận được suốt những 

năm qua. 
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QUẾT ĐỊNH THUỘC VỀ BẠN     
 

Mình sẽ tổ chức một buổi chia sẻ Trực Tuyến 

qua Internet trong tháng tới về toàn bộ phương 

pháp 80/20 ENGLISH SYSTEM. Số lượng tham 

gia tối đa 50 bạn. 

 

Hãy đăng ký hôm nay và hẹn gặp bạn vào buổi 

chia sẻ, nó hoàn toàn miễn phí. 

 

 
 

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY 

 

 

 

 

  

http://8020englishacademy.wix.com/dk-tham-du-workshop
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CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ 80/20 VÀ 

NHỮNG NGỘ NHẬN 

NGUYÊN LÝ 80/20 LÀ GÌ ? 

 

Nguyên lý 80/20 không phải là công thức huyền 

bí gì. Nhiều khi mối qua hệ giữa nguyên nhân và 

kết quả gần tỷ lệ 70/30 hơn là 80/20 hay là 

90/10. Nhưng một thực tế là hiếm khi xảy ra 

50% nguyên nhân dẫn đến 50% kết quả. Chúng 

ta có thể thấy rằng vũ trụ không cân đối, cân 

bằng. Một thiểu số lại đóng vai trò quan trọng.  

 

Nguyên lý 80/20 được những con người thông 

minh ứng dụng trong mọi lĩnh vực trong cuộc 

sống, mọi tổ chức. Nguyên lý 80/20 có thể làm 

con người ta trở nên hiệu quả và hạnh phúc hơn. 

Nó có thể nhân đôi mức lợi nhuận của một công 

ty hay giảm đến ¼ thời gian và công sức để đạt 

bất kỳ mục tiêu nào, từ học anh văn, học múa, 

vẽ, nấu ăn… 
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 Hiểu theo nghĩa đen là 80% kết quả bạn đạt 

được trong công việc của mình là kết quả của 

20% lượng thời gian hay công sức bỏ ra. Như 

vậy, có thể ⅘ thời gian bạn bỏ ra (chiếm một tỷ 

lệ rất lớn) - đều chủ yếu không mang lại hiệu 

quả. Thực tế này trái ngược với những gì người 

ta thường nghĩ, rằng thời gian và công sức bỏ ra 

tỷ lệ thuận với kết quả đạt được. Xin chia buồn 

với bạn là nó không đúng. 
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Nguyên lý 80/20 chỉ ra rằng trong rất nhiều các 

lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục và hầu như 

mọi phương diện trong cuộc sống, đều có xu 

hướng chứng minh rằng 80% kết quả đạt được 

xuất phát từ 20% các hành động, nỗ lực.  

Sau đây là một vài ví dụ để bạn dễ hình dung: 

80% của cải trên thế giới chỉ được nắm giữ bởi 

20% dân số. 

80% lợi nhuận đến từ chỉ 20% khách hàng. 
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80% kết quả học tập chỉ đến từ 20% nỗ lực. 

80% hạnh phúc chỉ đến từ 20% trong tất cả các 

mối quan hệ của bạn. 

Bây giờ chúng ta bắt đầu khám phá bí mật của 

nguyên lý 80/20 trong việc học tiếng Anh.  

 

ÍT LÀ NHIỀU  

 

Phương pháp học tiếng Anh dự theo nguyên lý 

80/20 không phải là là phép màu để bạn có thể 

trong chớp mắt có thể trở nên giỏi tiếng Anh 

được, hay giống như chỉ đơn giản là học chỉ qua 

khoảng 1 tháng là xong. Nó cũng không phải bắt 

bạn phải học một cách khổ ải ngày này qua 

tháng khác. 

 

80/20 English System trong cuốn sách này nói 

về HÀNH ĐỘNG, nhưng mà là hành động một 

cách TẬP TRUNG và KHÔN NGOAN. Bạn sẽ 

được chỉ ra những quy tắc về việc học anh văn 

rất khoa học, được tổng kết từ những nghiên cứu 

về ngôn ngữ học và động lực cá nhận, chúng 
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được kiểm chứng và hoàn thiện để trở thành một 

hệ thống đơn giản và hiệu quả. 

 

Bạn không phải đọc hàng đống cuốn sách giáo 

trình nhàm chán, bạn cũng không phải nghe một 

cách điên cuồng nhưng bài nghe mà bạn không 

có một chút hứng thú. Bạn không còn điên đầu 

khi phải cứ học từ vựng rồi quên đi chỉ trong vài 

hôm sau đó, với đống ngữ pháp nhức đầu và bạn 

nghĩ dùng nó để nghe vào nói là điều gì đó mơ 

hồ. Còn việc nhớ nó và làm bài tập ngữ pháp là 

điều còn rất khó chịu và nếu bạn làm tốt đi nữa 

thì Tiếng Anh của bạn vẫn không mấy tiến bộ. 

 

 

Đậy là nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học, 

chỉ với 1000 từ bạn có thể đáp ứng 85% nhu cầu 

sử dụng, và với 3000 từ bạn đáp ứng đến 98%  

nhu cầu nghe nói đọc viết hàng ngày. 
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NHỮNG SAI LẦM PHỔ BIẾN 

 

Mình bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 6, tại một 

trường cấp 2 bình thường và học đến lớp 12, vậy 

là 7 năm. Đến bây giờ mình không hiểu tại sao 

mình dã làm gì với 750 tiết học tiếng Anh (nếu 

tính mỗi tuần 3 tiếng), chưa kể thời gian làm bài 

tập, tự học ở nhà và đi học thêm.  

Kết quả là mình vẫn phải vật lộn với những phải 

kiểm tra ngữ pháp, từ vựng để đủ điểm, nghe nói 

đọc viết là điều gì đó xa xỉ vô cùng, ngay cả khi 

mình nói được thì trông rất tệ hại và không ai 

hiểu cả, kể cả người Việt. 
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Đây là những lý do khiến cho mình và hầu hết 

99% bạn của mình không thể sử dụng được tiếng 

Anh sau nhiều nhiều năm học. Sau này, khi 

mình bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân thì đây chính 

là 5 nguyên nhân chính mà mọi người thường 

mắc phải: 

 

#1. Tập trung vào việc học ngữ pháp: Việc 

bạn tập trung học ngữ pháp để có thể nói tiếng 

Anh là điều cực kỳ tệ hại. Bởi vì ngữ pháp quá 

khó để nhớ và rất khó áp dụng khi nói. Chúng ta 

nên học ngữ pháp một cách tự nhiên thông qua 

những tài liệu nghe và đọc đơn giản thường gặp. 

 

#2. Cố gắng để nói tiếng Anh: Đây là sai lầm 

cực kỳ lớn, đừng bao giờ cố gắng để nói. Tập 

trung vào nghe và kiên nhẫn. Chỉ nói khi bạn sẵn 

sàng để nói và việc này sẽ đến với bạn một cách 

tự nhiên.  Một lần nữa, mình khuyên bạn không 

nên cố để nói. Trong hệ thống của chúng mình 

bạn không cần phải cố để nói. Mà bạn sẽ tự nói 

một cách tự nhiên nhất.  

 

#3. Chỉ học từ những cuốn sách giáo trình 

tiếng Anh: Trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, 
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không ai nói như trong sách viết cả, hơn nữa nó 

rất nhàm chán và vô vị, thậm chí vô hồn. Vì vậy, 

hãy quên nó đi, dùng những tài liệu thực tế. 

Những nội dung thiết thực với đời sống hàng 

này sẽ thú vị hơn nhiều trong giáo trình tiếng 

Anh. 

 

#4. Cố để trở nên hoàn hảo: Ở đây không có 

đích đến cuối cùng cho việc học anh văn, tốt 

nhất là bạn nên hiểu điều đó ngay bây giờ. Mục 

tiêu của bạn là giao tiếp với mọi người và sử 

dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ để.  

Ngay giao tiếng bằng tiếng Việt, chẳng ai đặt ra 

cho bạn là nói như thế nào để “hoàn hảo”, tại sao 

bạn tại đặt ra tiêu chuẩn này khi nói tiếng Anh, 

để tự làm khó mình. 

 

#5. Phụ thuộc vào trường lớp: Trường học 

giúp chúng ta học tiếng Anh, những không phải 

là 100%. Ta phải dành thời gian học với những 

tài liệu mà ta thích. Đó là mấu chốt của vấn đề. 

Bạn sẽ không thể đi xa nếu bạn không có khả 

năng tự học. Trường lớp chỉ cung cấp kiến thức 

nền tảng ban đầu và nơi có thể tương tác với 
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thầy cô và bạn bè để lấy động lực. Điều quan 

trọng là khả năng tự học của bạn, nó là nhân tố 

quyết định.  

 

 

BẠN CẦN NHỮNG GÌ ĐỂ GIỎI TIẾNG 

ANH 

 

Chinh phục Tiếng Anh không phải là công việc 

dễ dàng và không thể làm ngày một ngày hai. 

Bạn nên hiểu điều này thật thấu đáo trước khi 

bước chân vào hành trình này. Mình chẳng bao 

giờ tin vào lớp “cấp tốc” khi học tiếng Anh cả.  

Sau đây là 3 điểm mà bạn cần phải rèn luyện cho 

việc học anh văn, nó còn áp dụng cho những 

việc khác nữa. 

 

KHÁT VỌNG: Bạn cần có một đam mê, mục 

tiệu thúc đẩy bạn. Mục tiêu của bạn càng cao thì 

động lực thúc đẩy bạn càng lớn. Mục tiêu của 

bạn là sử dụng thành thạo tiếng Anh, dùng nó 

như một công cụ lợi hại để bạn tiếp cận với thế 

giới và kiến thức.  

Chứ không chỉ vì những mục tiêu nhất thời như 

để có sự thăng tiến trong công việc, để có thể 
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giao tiếp cơ bản với nước ngoài, để qua vòng 

phỏng vấn xin việc hay Visa, để thi Ielts, Toefl, 

Toeic , để đi du học…  

Nên bạn cần phải tạo cảm hứng, khát vọng cho 

chính mình trong quá trình học vì đây là một 

hành trình không khó nhưng đơn độc. 

 

TẬP TRUNG: Trong thế giới mà bạn có quá 

nhiều thứ phải bận tâm và phải học, bạn có vô số 

sự lựa chọn về nơi học, tài liệu học, cách học, rồi 

cả học rồi bỏ ngang và rồi lại học lại… Bạn cứ 

như một con cóc nhảy từ cái ao này sang hồ nọ, 

và cuối cùng bạn không có một kỹ năng nào 

thực sự hoàn thiện cả.  

Tất cả chỉ là phí thời gian và công sức mà thôi. 

Chính vì vậy, bạn phải tập trung để tạo ra hiệu 

quả, tập trung để không lãng phí thời gian, tập 

trung để bạn đi đến được mục tiêu của mình.  

 

KIÊN ĐỊNH: Không bao giờ bỏ cuộc, khi bạn 

đã quyết định là HÀNH ĐỘNG. Bạn phải tin 

mình làm được và phải theo đuổi nó như là mục 

tiêu lâu dài. Bắt đầu với 3 tháng đầu, 6 tháng, rồi 

1 năm, mỗi giai đoạn bạn sẽ thấy được những 
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trải nghiệm trong việc học này. Nếu bạn chưa 

sẵn sàng, bạn có thể suy nghĩ lại, bởi vì mình 

không muốn bạn mất thời gian, công sức, tiền 

bạc khi bạn bỏ giữa chừng. Giống như việc 

chúng ta đã từng mất 7 năm học tiếng Anh ở 

trường, thậm chí nhiều hơn nữa.  

 

 

 

TIẾNG MẸ ĐẺ ĐƯỢC HỌC NHƯ THẾ 

NÀO?  
 

 
 

Đứa trẻ mới sinh ra, nó hoàn toàn không biết nói 

gì cả, chỉ biết khóc và cười như là bản năng đầu 

đời. Qua thời gian, sau khoảng hơn một tuổi, 
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chúng bắt đầu bập bẹ bắt chước nói tiếng ba, 

tiếng mẹ. Rồi đến những câu dài hơn tý xíu, 

được nói một cách chính xác như một phép màu.  

 

Lớn lên tý nữa, chúng hiểu rõ ràng những gì 

chúng ta nói và trả lời với câu dài hơn, chính xác 

hơn. Thực tế là chúng ta không dạy chúng ngữ 

pháp hay từ vựng gì cả, cũng không bắt nó phải 

làm bài kiểm tra, nhưng tại sao chúng lại nói 

được một cách hoàn hảo đến vậy. Câu trả lời 

chính là NGHE, chúng nghe khi còn trong bụng 

mẹ, khi còn sơ sinh, nghe hóng hớt khi chúng ta 

nói chuyện với nhau. Chúng nghe đến khoảng 1 

năm thì lúc đó mới có đủ khả năng để tập nói.  

 

Lớn lên tầm 4-5 tuổi, chuyện ăn nói thường ngày 

không còn là cái gì to tát cả. Đến lớp, cô giáo bắt 

đầu dạy về văn học , toán học, sinh học… 

Những từ mới được chúng nạp vào, hài hòa với 

những câu từ hàng ngày, nên chúng rất dễ dàng 

để nhớ. Khả năng diễn đạt của chúng trở nên 

hoàn hảo. Còn điều gì tuyệt vời hơn cho một 

ngôn ngữ cơ chứ ? 

 



   
 

 41  
 

Những đứa trẻ chỉ mất chưa đến 2 năm để nghe 

và nói, thêm 1 - 2 năm để thành thạo đọc viết, 

không một chút khó khăn nào. Còn chúng ta thì 

sao, 5 năm, 7 năm hay 10 năm rồi, tiếng Anh 

vẫn cứ đeo bám bạn và bạn vẫn cứ luẩn quẩn 

mãi như vậy. 

 

INPUT - OUTPUT 

 

Input là đầu vào hay nguyên nhân, còn Output là 

đầu ra hay kết quả. Trong việc học tiếng Anh, 

Input là Nghe - Đọc còn Output là Nói - Viết. Sự 

liên kết giữ Input và Out rất chặt chẽ, đầu tư 

Input càng nhiều, càng khôn ngoan, thì Output 

càng mang lại hiệu quả. 

 

Cụ thể, trong tiếng Anh, bạn muốn Nói được thì 

đầu tiên bạn phải tập trung vào Nghe. Bạn muốn 

Viết tốt thì bạn cần dành thời gian để Đọc. Khi 

khả năng tiếng Anh của bạn tốt lên thì việc Nghe 

- Đọc cũng sẽ bổ trợ lẫn nhau cho khả năng Nói 

- Viết.  

Văn phong trong Nói và Viết cũng khác nhau 

nên nếu bạn khi bạn nghe ngôn ngữ Nói thì khi 
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nói bạn sẽ nói ngôn ngữ Nói. Tương tự như vậy, 

nó cũng đúng với ngôn ngữ Viết. 

 

 

ĐÓ LÀ KIẾN THỨC,  KHÔNG CHỈ LÀ 

NGÔN NGỮ. 
 

Nếu bạn hỏi mình bí mật của việc học tiếng Anh 

là gì ? Thì câu trả lời chính là Đừng Học Tiếng 

Anh. Đúng vậy, tiếng Anh ở đây là một ngôn 

ngữ, nó là cách mọi người giao tiếp, truyền tải ý 

tưởng đến nhau, cũng giống như tiếng Việt.  

Khi bạn học tiếng Anh, bạn chỉ chú ý và mặt 

chữ, và nghĩa từ vựng của nó giữa tiếng Anh và 

tiếng Việt với nhau. Mà quên đi rằng, nếu chúng 

ta tập trung vào nội dung được truyền tải bằng 

tiếng Anh thì chúng ta sẽ hiểu và nhớ rõ ràng 

cách dùng của nó, cũng như khi diễn đạt lại. 

Nhưng thực tế, hầu hết mọi người đều chỉ tập 

trung vào mặt chữ của tiếng Anh, họ thực sự 

không có tý cảm xúc nào với nội dung mà tài 

liệu đó truyền tải. Tất nhiên, khi mà họ không 

cảm nhận ý nghĩa của nội dung, bối cảnh thì sẽ 

rất khó cho bạn hiểu và học tiếng Anh tốt được 
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Đối với mình, kiến thức ở đây là về công nghệ, 

ăn uống khoa học, kinh tế, phát triển bản thân. 

Nên mình dành hàng giờ để xem các video trên 

Youtube và đọc sách về những đề tài đó. Khi 

hấp thụ kiến thức bằng tiếng Anh thì đó là một 

mũi tên trúng 2 đích. Mình vừa có được kiến 

thức vừa tăng khả năng tiếng Anh. 

 

Thế, cô bạn hồi học tiếng Anh ở Đà Nẵng. 
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(Thế, cô bạn rất nam tính của mình hồi ở Đà Nẵng) 

 

Hồi mình học anh văn, trong nhóm bạn thân có 

cô bạn học cử nhân ngoại ngữ Đà Nẵng. Cô là 

người Gia Lai, trông khá xinh có điều hơi 

“men”.  Từ cái tên đến cách ăn nói và dáng đi 

đều rất nam . Tiếng Anh của cô ấy rất giỏi, cô 

đã giúp đỡ mình rất nhiều việc học tiếng Anh.  

 

Thế chia sẽ về phương pháp học tiếng Anh của 

cô và những trải nghiệm mà cô rút ra được 

trong quá trình học. Cô nhận thấy rằng rất 

nhiều bạn có mong muốn học tiếng Anh để có 

thể nghe và đọc các tài liệu nước ngoài, vậy là 

các bạn lao đầu vào việc học từ vựng và ngữ 

pháp để sau này có thể nghe, đọc, nói, viết các 

tài liệu từ tiếng Anh.  

 

Nhưng một bí mật là, bạn muốn giỏi tiếng Anh, 

thì phải bắt đầu bằng việc nghe, đọc những tài 

việc thực tế được viết bằng tiếng Anh. Dần dần 

nâng độ khó của tài liệu lên, cuối cùng bạn có 

thể nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tự nhiên nhất, 

giống người bản ngữ.  
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Muốn có thể nghe, đọc, tiếp thu những kiến thức 

từ nước ngoài bạn mà bạn quan tâm, yêu thích 

nhất. Bạn hảy bắt đầu làm quen với việc học từ 

những tài liệu từ tiếng Anh, và bạn sẽ tiến bộ 

theo thời gian. Chứ không phải là bạn lao đầu 

vào việc học từ vựng, rồi học ngữ pháp, rồi 

luyện đặt câu, luyện nói, rồi luyện viết. Kết quả, 

bạn cứ như ở trong một vòng luẩn quẩn không 

lối thoát trong việc chinh phục tiếng Anh.  

 

Thế rất thích về du lịch, cô ấy xem say mê cách 

video về Tour Guide trên YouTube, cô ấy đọc 

các cuốn sách về các cuộc phiêu lưu khám phá 

các vùng đất mới trên thế giới, tất nhiên tất cả 

đều bằng tiếng Anh. Như một mũi tên trúng hai 

đích, nguồn kiến thức của cô ấy về du lịch, khám 

phá rất phong phú. Quan trọng hơn hết khả 

năng tiếng Anh của cô ấy rất tốt mà không phải 

vật vã trong việc học và nhớ.  

 

Có bao giờ bạn tự hỏi "khi nào bạn mới có thể 

dành thời gian để học, để làm những điều mình 

thích". Vì đam mê, vì chính bạn, không phải vì 

ai đó bắt bạn phải làm, vì trách nhiệm hay vì 
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tiền. Phải chăng đây là cơ hội để bạn vừa thực 

hiện những điều bạn thích và chinh phục tiếng 

Anh. Một mũi tên trúng 2 đích, tại sao không ? 

 

 

ĐIỂM THỬ THÁCH, VƯỢT QUA HAY BỎ 

CUỘC  
 

 
 

Giải thích về đồ thị: 
 

Điểm thử thách là điểm dùng để ngăn cản mọi 

người đến thành công, để đạt được một mục đích 

cụ thể. Những việc mà khi bạn thành công thì 
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thành quả mang lại càng to lớn thì điểm thử 

thách lại càng lớn.  

Nó là một tên " Ngáng chân" đáng gờm, nhiệm 

vụ của nó là phân loại những người thành công 

và thất bại trong mọi lĩnh vực. Nó thường dụ dỗ 

bạn dấn thân vào một mục tiêu với những thuận 

lợi ban đầu, sau đó sẽ khiến bạn chán nản bỏ 

cuộc bằng những khó khăn. Trong tiếng Anh 

cũng vậy, nó cũng tồn tại một điểm thử thách, 

mà chỉ những ai vượt qua mới thấy được quả 

ngọt. 

 

Xuất phát điểm của mọi người khi bắt đầu học 

tiếng Anh đều giống nhau. Thời gian đầu từ 1 - 3 

tháng bạn sẽ có được sự tiến bộ nhất định, sau 

đó bạn sẽ thấy không có sự tiến bộ nữa, bạn học 

đến đâu quên đến đó, trong khi bạn lại quá nôn 

nống vào việc muốn thấy kết quả ngay. Chỉ với 

từng đó thôi cũng đã khiến đa phần các bạn bỏ 

cuộc rồi, trong khi đó để vượt qua điểm thử 

thách bạn phải kiên trì vượt qua trong 6 - 10 

tháng tiếp theo.  
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Vậy đâu là giải pháp ? Trước khi đi tìm câu trả 

lời, bạn hãy đọc câu chuyện của một anh chàng 

này nhé. 

 

Anh chàng từ tỉnh lẻ 

 

Mình sẽ kể cho bạn một câu chuyện, xem bạn có 

cảm thấy quen không nhé. Có một cậu học sinh, 

câu ta học tiếng Anh ở một tỉnh bình thường. 

Lên lớn 6 câu ta bắt đầu học anh văn, lúc đầu 

cậu ta có vể hứng thú với môn học mới mẻ này, 

nhưng sau đó câu ta thấy cực kỳ khó khăn khi 

phải cố nhớ những danh sách dài từ vựng và 

những cấu trúc ngữ pháp khó hiểu.  

Thêm một thời gian nữa, cứ Unit này nối tiếp 

Unit kia cậu không biết tại sao mình không thể 

học môn tiếng Anh này, cậu bắt đầu sợ những 

bài kiểm tra, sợ bị gọi lên bảng, chúng thực sự 

là cơn ác mộng đối với cậu.  

 

Vật lộn qua từng năm học, sau 7 năm học tiếng 

Anh, mà mục đích cao cả là làm bài thi tốt 

nghiệp. Trong thời gian đó, có đôi lúc cậu cũng 

có cố gắng học để vượt qua trở ngại này. Mặc 
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dù cũng có chút cải thiện những cuối cùng cậu 

cũng không giữ được sự chăm chỉ của mình, 

nhưng rồi đâu lại vào đấy. 

 

Bước vào đại học, môn tiếng Anh lại là ác mộng, 

những chứng chỉ tiếng Anh là rào cản để lấy 

được bằng A, B, C, D hay Toefl, Toeic gì đó.  

Nghe và nói tiếng Anh còn kinh khủng hơn nhiều 

việc phải làm bài kiểm tra hồi ở trường. Cậu 

tham gia nhiều khóa học, ở trung tâm này, trung 

tâm kia. Câu có chút tiến bộ nhỏ, nhưng rồi cuối 

cùng cậu cũng bỏ ngang khi mà chưa đâu vào 

đâu. Nhưng bằng cách nào đó, cậu cũng vượt 

qua những kỳ thi để ra trường, nhưng thực sự 

khả năng tiếng Anh của cậu vẫn cũng quanh 

việc học lại từ đầu hay từ căn bản. 

 

Khi đi xin việc, các công ty đỏi hỏi cậu có trình 

độ tiếng Anh thực sự, và bây giờ câu mới thấy 

vấn đề. Cậu lao vào học từ trung tâm ngoại ngữ 

đắt tiền đến rẻ tiền, từ cấp tốc đến giao tiếp, từ 

giáo viên bản ngữ đến giáo viên nổi tiếng…  

Nhưng cuối cùng, vì nhiều lý do câu vẫn không 

theo đến cùng, cậu ấy bỏ cuộc, rồi lại bắt đầu, 
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rồi bỏ cuộc và rồi lại bắt đầu. Suốt nhiều năm 

học rồi bỏ, cuối cùng cậu ta có một mớ bồng 

bông về tiếng Anh.  Tiêu tốn thời gian và tiền 

bạc vô kể.  

 

Hệ quả của từng đó năng tháng là cậu trở nên sợ, 

câu sợ tiếng Anh, cậu mất dần sự tự tin và niềm 

tin về việc chinh phục tiếng Anh, cậu nghĩ đó đó 

là điều gì đó rất xa xôi.  

 

Bạn có thế hình ảnh anh chàng đó có quen lắm 

không. Ít nhất thì đó đang và sẽ là hình ảnh của 

nhiều người bạn của mình. Vậy đâu là những lý 

do khiến anh chàng đó và nhiều người khác cũng 

trong tình cảnh tương tự. 

Nguyên nhân là do ngay từ đầu phương pháp 

học anh ta học đã sai trầm trọng và một thời gian 

dài làm cho anh ta sợ tiếng Anh, nghĩ rằng giỏi 

tiếng Anh là điều gì đó khó khăn và cao xa, và 

anh ta đặt mục tiêu của mình chỉ là loại khá.  

Tiếp đó anh ta xem tiếng Anh như một tiêu ngắn 

hạn, phục vụ cho một mục đích nhất thời như 

thăng chức, nói chuyện với đối tác, thi cử... 

Nhưng tại sao anh ta không đặt mục tiêu chinh 
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phục tiếng Anh là mục tiêu dài hạn, kế hoạch rõ 

ràng và biến nó thành một lợi thế thực sự cho 

chính cậu. 

 

Đến đây, ban đã hiểu lý do vì sao bạn đã lãng 

phí rất nhiều thời gian và tiền bạc với tiếng Anh 

rồi chứ. Vậy nên, bạn phải quyết định ngay là sẽ 

THEO ĐẾN CÙNG hay ĐỪNG PHÍ SỨC ĐỂ 

THỬ. 
 

 

LUẬT LỆ THAY ĐỔI LUẬT LỆ 

 

Hầu hết mọi người nghĩ rằng bạn phải sống ở 

nước ngoài, du học hay du lịch nước ngoài thời 

gian đã thì mới giỏi tiếng Anh được. Thực sự thì 

điều đó về cơ bản là đúng, nhưng nếu bạn nghĩ 

đó là cách duy nhất để tiếp xúc với môi trường 

bản ngữ thì bạn nên suy nghĩ lại. 

 

Để có được những cơ hội đó, không phải ai cũng 

có được bởi vì nó khá là đắt đỏ. Vậy khi ra nước 

ngoài, là nước nói tiếng Anh, bạn được nghe họ 

nói và nói với họ. Nhưng nếu bạn không có cơ 
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hội đó, bạn cũng có một công cụ rất rẻ và hiệu 

quả nhất chính là Internet. 

 

Với Internet bạn có thể kết nối đến bất kỳ những 

gì bạn muốn, Youtube như một thế giới không 

biên giới, hay các công cụ nói chuyện trực tuyến 

Skype, Hangouts...  

Bạn thậm chí không cần phải ra khỏi nhà đến 

lớp, mà có thể ngồi trong phòng để theo dõi dễ 

dàng bài giảng của giáo viên. Bạn thoải mái đưa 

ra câu hỏi và nhận được sự hỗ trợ rất trực diện. 

Đó chính là điều tuyệt vời do công nghệ mang 

lại và bạn cần phải tận dụng nó. 

 

Ngay chính bây giờ những điều trước đây đúng, 

bây giờ cũng không đúng nữa, luật lệ thay đổi 

luật lệ. Bạn cũng không cần phải du học để học 

được những điều mà trường đại học Mỹ đang 

dạy, bạn có thể học chúng hoàn toàn qua Internet 

với chi phí rất thấp.  

 

Mình từng thấy một anh bạn IT học lập trình từ 

một ông thầy người Mỹ và là một nhóm với các 

bạn IT ở Ấn Độ. Mình cũng thấy anh chàng học 

MBA qua Internet và áp dụng ngay vào công 
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việc hiện tại của anh ta ở công ty đa quốc gia tại 

HCM.  

Mình học về Internet Marketing từ những bậc 

trên thế giới và áp dụng vào công việc của mình 

khi nó còn nống hổi, nhanh chóng rút ra bài học 

khi áp dụng đúng hay sai, rồi từ đó làm tốt hơn 

lần tới. 

 

Đã đến lúc bạn suy nghĩ lại về lý do và mục đích 

của bạn về việc học tiếng Anh và nghề nghiệp. 

 

 

TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU 

 

Thế giới đã và đang phẳng, gắn kết với nhau hơn 

bao giờ hết. Bạn có thể xử lý công việc của mình 

từ xa, từ một ngôi làng mát mẻ ở Sa Pa, hay nằm 

dài mình trên võng ở một bãi biển đẹp mà ít ai 

đến ở miền trung.  

Du lịch nước ngoài sẽ rất tuyệt vời khi chúng ta 

tự tin trong giao tiếp. Rõ ràng chúng ta không 

nhất thiết phải đi ra nước ngoài để có thể sử 

dụng tiếng Anh. Thực tế có rất rất nhiều bạn rất 

giỏi tiếng Anh trước khi ra nước ngoài.  
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Trong phần tiếp theo, mình sẽ từng bước từng 

bước chỉ cho bạn cách chinh phục tiếng Anh và 

cả đam mê của bạn nữa. Bạn sẽ thấy sự đơn giản 

nhất của hệ thống mình tạo ra. Tất cả hướng đến 

sự hiệu quả nhất trong từng giai đoạn. Việc của 

bạn là phải tin và mình, bởi nếu không có lòng 

tin thì những tên "Ngáng đường" sẽ rất đễ dàng 

quật ngã bạn. 
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PHẦN 2: 80/20 ENGLISH SYSTEM 

 

 
 

 

Một đứa trẻ tầm 2-3 tuổi khi đã bắt đầu tập nói 

được khá ổn, đó chính là bước đánh dấu rằng 

đứa trẻ 100% chắc chắn có thể nghe nói thành 

thạo tiếng mẹ đẻ. Đơn giản nó đã vượt qua được 

điểm thử thách trong việc học ngôn ngữ mẹ đẻ, 

bất kỳ ai cũng làm được điều này. Vấn đề chỉ là 

chúng ta cần thời gian mà thôi.  
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Trong khoảng 1 năm bạn sẽ theo đổi việc học 

tiếng Anh, tập trung vào 20% hiểu quả nhất của 

quá trình. Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và 

công sức, tạo ra cho mình một nền tảng bạn đầu 

thật tốt. Sau đó, bạn chỉ cần thời gian để nâng 

trình tiếng Anh của bạn lên thôi. 

 

Bước đầu tiên trong việc học tiếng Anh chính là 

luyện phát âm. Tại sao lại là phát âm, đơn giản 

mình không muốn bạn sau một thời gian học, 

bạn nói thứ tiếng Anh của riêng bạn và chỉ bạn 

hiểu chính bạn nói gì.  

Đó là một kết quả tệ hại, nhưng mà nhiều, nhiều 

bạn đang lâm vào tình trạng này, điều đó ngăn 

cản bạn trong việc tự tin giao tiếp. Nhiều bạn có 

vốn tiếng Anh rất tốt, nhưng vấp phải phát âm 

không đúng, chính điều đó ngăn cản bạn rất 

nhiều trong việc nghe nói.  

 

Vậy nên, mình muốn bạn tập trung vào phần này 

thật kỹ, nó không cần quá nhiều thời gian công 

sức để học, nó cũng không yêu cầu khả năng 

tiếng Anh của bạn ở trình độ nào để học. Nếu 
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bạn học tốt phát âm, thì đó là bước đệm rất tốt 

cho toàn bộ kế hoạch học tiếng Anh của bạn sau 

này.  
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CHƯƠNG 3: START WITH YOUR 

PRONUNCIATION 

PHÁT ÂM TIẾNG ANH LÀ GÌ ? 

 
 

 

PHÁT ÂM là cách chúng ta tạo ra âm thanh của 

từ ngữ. 

Để phát âm một từ, chúng ta đẩy không khí từ 

phổi chúng ta lên qua cổ rồi cuống họng, đi qua 
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miệng, qua lưỡi và giữa răng và môi. (Đôi khi 

hơi cũng di chuyển qua mũi) 

 

Để thay đổi âm, Chúng ta chủ yếu dùng cơ 

miệng, lưỡi và mỗi để kiểm kiểm soát khẩu hình 

của miệng và dòng hơi. Nếu chúng ta có thể 

kiểm soát khẩu hình miệng và dòng hơi chính 

xác, thì phát âm sẽ rõ ràng và mọi người có thể 

hiểu chúng ta dễ dàng hơn 

 

Chúng ta nói tiếng Anh bằng cách phát triển 

những khẩu hình miệng cho việc phát âm. Khi 

chúng ta nói tiếng Anh, cơ miệng chúng ta 

không được phát triển sẵn cho tiếng Anh, nên 

chúng ta sẽ thấy việc phát âm rất khó khăn. Khi 

luyện tập phát âm tiếng Anh, cơ miệng chúng ta 

phát triển và phát âm sẽ tốt lên.  

 

Cũng như việc tạo ra đúng nguyên âm và phụ 

âm sử dụng cơ miệng, lưỡi, môi, bên cạnh đó sẽ 

có những phần rất quan trọng trong việc học 

phát âm bao gồm: 
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● word stress (Trọng âm của từ): Nhấn vào 

những âm tiết nhất định của một từ.  

● sentence stress (Trọng âm của câu): nhấn 

vào những từ nhất định trong câu. 

● Linking (Nối từ):  Nối những từ nhất định 

lại với nhau 

● Intonation (Ngữ điệu): Lên cao hoặc 

xuống thấp giọng khi chúng ta nói 

● Accent (Âm giọng): Là chất giọng của 

ngôn ngữ đó, như âm của người Mỹ, Anh, 

Úc, Ấn Độ, Canada, Pháp, Trung Quốc, 

Việt Nam…  

Không phải khi nào bạn cũng giao tiếp với người 

tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh. Họ có thể đến từ 

nhiều quốc gia khác nhau. Đừng khó chịu khi 

mà tiếng Anh của họ không tốt. Mục đích của 

giao tiếp là bạn có thể truyền tải ý tưởng của 

mình và hiểu ý của người khác muốn nói. 

Với phát âm chuẩn và hay, bạn sẽ dễ dàng làm 

người khác hiểu ý tưởng của bạn. 
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TẠI SAO BẮT ĐẦU VỚI PHÁT ÂM ? 

 

Khó khăn trong việc học phát âm là khi bạn là 

đã lớn, bạn bị ảnh hưởng vởi cách nói, âm giọng 

của tiếng Việt. Khi nói tiếng Anh thì bạn sẽ nói 

tiếng Anh theo cách của người Việt. Tiếng việt 

là đơn âm tiết, trong khi tiếng Anh là đa âm tiết. 

  

Bạn có thể hiểu âm cuối tiếng Anh như là âm 

đầu tiếng Việt và trọng âm của từ trong tiếng 

Anh giống như dấu trong tiếng Việt.  

Vậy bạn có thể hiểu từ “Giáo viên” khi ai đó nói 

“ iáo iên” hay từ “Chiến thắng” mà bạn nghe là 

“Chien thang” hay “ien ăng”. Trông có vẻ buồn 

cười phải không, nhưng người nước ngoài phải 

nghe chúng ta nói theo cách như vậy đó. 

 

Mình gặp nhiều người học có khả năng nói lưu 

loát, từ vựng phong phú, nhưng phát âm của họ 

sai rất nhiều. Rất dễ hiểu là người bản ngữ sẽ rất 

rất khó hiểu những gì họ nói và họ gần như họ sẽ 

gặp khó khăn trong việc nghe hiểu.  
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Ví như từ vựng là mỗi viên gạch xây dựng nên 

ngôi nhà, mà mỗi từ vựng bạn phát âm sai thì 

khi ngôi nhà  bạn xây lên sẽ từ toàn những viên 

gạch dị dạng và ngôi đó chắc chắn sẽ không 

dùng được. Đây chính là vấn đề của hầu hết 90% 

những người học tiếng Anh và chỉ có một cách 

khắc phục là phải đập đi xây lại từ đầu, thậm chí 

việc sửa chữa những lỗi sai còn vất vả hơn cả 

việc mới học lần đầu. 

 

Mình cũng như vậy, 7 năm học tiếng Anh ở 

trường, mình học tiếng Anh của người Việt chứ 

không phải tiếng Anh quốc tế. Chắc không ai 

ngốc mà học tiếng Anh mà để giao tiếp với 

người Việt đâu nhỉ, nhưng mà đang có rất nhiều 

người đang hỳ hục làm điều ngốc nghếch đó.  

 

Khi mình bắt đầu việc học tiếng Anh tại Đà 

Nẵng, lúc đó mình cũng nghĩ phát âm cũng quan 

trọng nhưng không nghĩ là nó quan trọng đến 

thế, mình tự học bằng việc nhái theo âm của 

băng mp3 và nhìn theo hình ảnh trong sách chỉ 

dẫn. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy mình thật sự 

ngu ngốc, lúc đó mình chỉ nhái theo âm của họ 
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còn về vị trí lưỡi, răng và cách lấy hơi đều sai 

bét.  

 

Cứ thế mình mình học trong vòng 5 tháng, đến 

khi mình bắt đầu tập nói thì vấn đề bắt đầu xuất 

hiện. Mình hình như đang nói thứ ngôn ngữ của 

riêng mình, mình nói khá nhanh, phát âm dỡ tệ, 

không ai hiểu mình nói gì.  

Nói tóm lại là, mình mất 5 tháng và 30 triệu học 

tiếng Anh để hiểu "phát âm như vậy học cũng 

như không". Ngẫm lại thấy đời chả đẹp, nhưng 

mà kệ nó đi, sai thì làm lại thôi, hihi. 

 

  

ĐÚNG HOẶC SAI, KHÔNG CÓ GẦN 

ĐÚNG 

 

Khi bạn phát âm chuẩn, bạn sẽ rất tự tin khi nói, 

thông điệp của bạn muốn nói sẽ rõ ràng hơn. 

Việc bạn học tiếng Anh sẽ trở nên rất rõ ràng, 

chắc chắn hơn bao giờ hết. 

 

NHƯNG ! Nếu ngược lại, phát âm của bạn sai, 

CHẤM HẾT. Bạn sẽ gần như không có cơ hội 

thành công nếu bạn vẫn tiếp tục việc học. Bạn 
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gần như phải học lại từ đầu về cách phát âm sao 

cho chính xác từng từ, từng câu.  

 

Đó có lẽ là tin buồn cho nhiều bạn, còn TIN VUI 

là, để luyện chính xác phát âm, thì bạn chỉ dành 

một thời gian nhỏ với một chút nổ lực. Bạn 

không cần ghi nhớ, không cần phải nhức đầu suy 

nghĩ, việc của bạn chỉ là chăm chỉ luyện tập với 

các cách bài tập bổ trợ thể chất giúp bạn chuẩn 

phát âm. 

 

Hiểu được rằng, việc chú ý luyện tập một cách 

nghiêm túc về phát âm, sẽ làm con đường học 

tiếng Anh trở nên rộng mở. Ngược lại, nếu phát 

âm của bạn sai, nó chỉ khiến cho công sức của 

bạn sau này của bạn vô ích mà thôi. 

 

Đây là bí mật đầu tiên và quan trọng nhất trong 

80/20 của việc học tiếng Anh. 

 

LUYỆN PHÁT ÂM NHƯ THẾ NÀO 
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(Đây là bảng các nguyên âm và phụ âm trong 

tiếng Anh) 

 

Học và Luyện phát âm, không quan trọng bạn ở 

trình độ nào, bạn đã từng học tiếng Anh hay 

chưa. Bạn đều có thể học phát âm dễ dàng, thậm 

chí bạn chưa biết gì lại học tốt hơn bạn đã học 

mà sai. Bạn phải biết được cách phát âm các 

nguyên âm, phụ âm cho thật chính xác, rồi áp 

dụng vào từ vào câu. Tất cả đòi hỏi sự kỷ luật và 

luyện tập. 
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Trong 1-2 tháng, là thời gian để luyện tập tất cả 

các âm và áp dụng luyện tập vào từ. Chúng ta 

có 43 âm gồm nguyên âm, phụ âm... Bạn sẽ 

phải luyện tập cho đến khi nhuần nhuyễn mới 

thôi. 

 

Trên Internet có rất nhiều clip, video dạy về cách 

luyện phát âm. Tuy nhiên bạn cần có giáo viên 

chuyên dạy về phát âm dạy và chỉnh sửa cho 

bạn. Vì chính mình cũng đã tự học và đã gặp 

phải những trái đắng do luyện sai âm lúc đầu.  

 

Từ đó về sau, trong nghe nói đọc viết bạn phải 

cố gắng đọc đúng phát âm của từ, làm cho cách 

phát âm từ đó ăn sâu vào bên trong, trở thành 

quán tính. Khi bạn đọc xong cuốn sách này, và 

bạn quyết định HÀNH ĐỘNG. Mình sẽ gửi bạn 

những bài luyện phát âm để bạn học và luyện 

tập.  

Bây giờ ta sẽ bước sang chìa khóa thứ 2 trong bí 

mật Tiếng Anh 80/20 chính là NGHE theo 

nguyên lý 80/20. 
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CHƯƠNG 4: FOCUS ON 80/20 LISTENING 

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TỪ NGHE 

 

 
 

Bất kỳ đứa trẻ nào khi học ngôn ngữ mẹ đẻ đều 

bắt đầu từ nghe. Chúng bắt đầu nghe khi còn 

trong bụng mẹ, khi lọt lòng, lúc sơ sinh, não 

chúng đã phát triển hoàn thiện đến hơn 90%. Và 

chúng đã và vẫn đang nghe, cảm nhận về môi 

trường xung quanh.  
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Nhưng chúng vẫn chưa nói được vì chúng cần vì 

cần tích lũy đủ, chúng cần nghe đủ. Một đứa trẻ 

đến tuổi tập nói, bắt đầu với những từ căn bản 

như ba, mẹ, ông, bà... Và chỉ sau một thời gian 

ngắn tập nói, khả năng nói trở nên rất tốt như 

một phép màu. 

 

Khi bạn bắt đầu từ nghe, bộ não sẽ bắt đầu nạp 

một dòng kiến thức mới, cảm nhận được từng 

âm thanh, âm điệu của từng từ ngữ đó vào trong 

vô thức. Khi mà tích lũy đủ về lượng thì nó sẽ 

thay đổi về chất, lúc đó tự nhiên bạn sẽ có thể 

nói theo ngôn ngữ bạn nghe một cách chính xác 

như có sẵn trong đầu.  

 

Việc nghe gần như không có khó khăn nào dối 

với bạn vì chúng ta không đặt nặng vấn đề phải 

nhớ gì cả, chỉ đơn giản là nghe, cảm nhận ngôn 

ngữ và hiểu nội dung. 

 

Việc chọn tài liệu nghe rất quan trọng, vì khi 

mới bắt đầu, khả năng nghe của bạn còn thấp, 

nếu bạn chọn tài liệu nghe quá khả năng thì bạn 

sẽ mất thời gian vào nhiều câu, từ khó, phức tạp 

khiến bạn dễ chán, rồi bỏ cuộc.  
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Chính vì vậy mình dành ra một chương để chỉ 

bạn cách chon tài liêu học một cách khôn ngoan. 

Quan trọng hơn hết, đó là tài liệu SỐNG, tài liệu 

có ý nghĩa đối với bạn. 

 

 

CHỌN TÀI LIỆU NGHE THEO NGUYÊN 

LÝ 80/20 

 

Trước hết, bạn chọn bắt kỳ tài liệu tiếng Anh 

nào đều có thể sử dụng làm tài liệu học được, 

tuy nhiên việc chọn tài liệu phù hợp vào đúng 

thời điểm làm bạn tiết kiệm thời gian và công 

sức rất nhiều, sau đây là những điểm chính. 

 

Chọn tài liệu để luyện nghe: 

 

1. Tài liệu nghe: Trước hết là tài liệu giọng 

bản ngữ, như giọng Mỹ, Anh, Úc. 

 

2. Thời gian trung bình của mỗi bài nghe: 

Tầm từ 1-3 phút làm tài liệu luyện nghe 

và luyện âm. Còn các bài nghe tự do có 

thể thời lượng kéo dài đến 20, 30 phút. 
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Tốt nhất là càng ngắn càng tốt, nhưng nó 

phải bao hàm nội dung đầy đủ nữa.  

 

3. Tốc đọ nói: Nói rõ ràng, không quá nhanh, 

tốt nhất là chậm hoặc trung bình.  

 

4. Độ khó từ vựng trong bài: Lúc mới bắt 

đầu bạn chỉ tập trung vào những bài có 

lượng từ vựng căn bản, đần dần bạn có thể 

chọn những tài liệu ở mức độ khó hơn cả 

về từ vựng và tốc độ nói. 

 

5. Tại sao bạn muốn nghe nó: Bạn thực sự 

muốn nghe nó chứ ? Tài liệu có thể đúng 

với 3 tiêu chuẩn trên hoặc gần đúng.  

Nhưng điều quan trọng là bạn muốn nghe 

nó, bạn tò mò và muốn hiểu nó.  

 

Dưới đây là những trang Youtube mà mình hay 

nghe. 

 

o KidsTV123: Ở đây có các bài hát cho viết 

để viết cho trẻ em, nói chung các tài liệu 

cho trẻ em thì cực kỳ tốt cho người mới 

học tiếng Anh, nhưng nói chung vì dành 
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cho trẻ em nên nó ít hứng thú hơn vì đa 

phần chúng ta là người lớn rồi. Tuy nhiên, 

bạn sẽ thấy những bài hát này cũng vui 

nhộn và đáng yêu lắm 

o Vsauce: Vblogger này rất nổi tiếng, gần 8 

triệu lượt đăng ký các video được thường 

trả lời các câu hỏi rất "chua" theo cách rất 

khoa học. Ví như câu tại sao chúng ta hôn 

nhau?, rồi Vị của con người?, tại sao có 

những thứ dễ thương đến vậy?. Ông nói 

khá chậm và rõ ràng, đôi khi có những từ 

chuyên ngành, khá khó hiểu, bạn không 

cần quá nặng nề với nó. Các video hình 

như có Vietsub đấy. 

o Ted talks: Đây là thế giới tuyệt vời của 

mình, các bài nói toàn từ các diễn giả nổi 

tiếng, các con người xuất chúng trên thế 

giới. Độ dài từ 3-20 phút, với vô số đề tài. 

Có trang Ted.vn có cả Sub tiếng Anh và 

tiếng Việt song song. Nếu bạn là người 

đam học hỏi thì đây đúng là kho báu. 

 

Ngoài ra, bạn có thể tìm rất nhiều các clip hay 

trên Youtube để làm tài liệu nghe. Bên cạnh đó, 
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bạn sẽ có rất nhiều Website rất nổi tiếng với 

nguồn tài liệu phong phú, như theo cảm nhận cá 

nhân là đa phần mang tính dàn dựng còn khá thô 

và gây nhàm chán, nên các bạn học chỉ thường 

tập trung vào mặt chữ chứ không tập trung vào 

nội dung.  

 

Các nguồn tài liệu nổi tiếng khác: 

o VOA Special English: Các bài nói giọng 

Mỹ, ngắn gọn, chậm rãi, rõ ràng, về các 

đề tài về giáo dục, văn hóa, chính trị, kinh 

tế  được tóm tắt thành các bài nói ngắn. 

 

o BBC Learning English: Trang này có tài 

liệu cực kỳ phong phú, có nhiều thể loại 

bài nói, thường là giọng Anh 

 

Đây là 2 tranh mình đã từng học qua. Ngoài ra 

còn vô số Website tốt cho việc học Tiếng Anh, 

nhiều đến nỗi bạn không biết nên chọn trang 

nào.  

Có nhiều bạn mất thời gian để chọn cái nào tốt 

nhất để học, hơn cả thời gian dành cho việc học 

nó. Vậy nên, bạn nên chủ động chọn 1 tài liệu 

bất kỳ nào bạn thích và muốn học học nó thì học 
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thôi. Khi nào xong cái này thì mới học cái khác, 

thường thì mọi người đều có một tật chung là 

đứng núi này, trông núi nọ mà. 

 

Nào bây giờ ta cùng xem là ta sẽ làm gì với tài 

liệu nghe.  

 

NGHE THEO NGUYÊN LÝ 80/20     
 

Nghe theo nguyên lý 80 bao gồm: Nghe Tập 

Trung và Nghe Tự Do 

 

Lúc ban đầu Nghe Tập Trung quan trong hơn, 

còn Nghe Tự Do sẽ bổ trợ cho việc Nghe Tập 

Trung. Nhưng sau một thời gian luyện nghe, khả 

năng nghe của bạn khá lên thì lúc đó bạn tập 

trung vào Nghe Tự Do nhiều hơn sẽ làm khả 

năng nghe của bạn tiến bộ lên nhiều. 

 

NGHE TẬP TRUNG: 

Với mỗi bài nghe này, bạn sẽ làm như sau. Cái 

này mình các bạn nên dành 1 tiếng mỗi ngày để 

luyện tập. Tốt nhất bạn nên ngủ sớm hơn tý, 

sáng dậy sớm ngồi vào bàn là hợp lý nhất. 
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1. Đầu tiên bạn chon một bài nghe phù hợp 

theo 5 tiêu chí trên. Nghe qua vài lần xem 

mình hiểu được gì, xem nó nói về vấn đề 

gì, nên ghi chú lại những gì nghe được lên 

giấy. 

 

2. Sau khi nghe xong, bạn nghe tiếp với Sub 

phụ đề tiếng Anh, để hiểu bài này hơn nữa 

 

3. Tiếp đó, bạn in bản Sub này ra giấy, 

phong chữ tầm 16, và khảng cách giữa các 

dòng rộng. 

 

4. Bây giờ bạn bắt đầu luyện tập chuyên sau 

như sau: 

 Bắt đầu với từng câu một.  

 Tra nghĩa, không ghi nghĩa lên đó, để hiểu 

bối cảnh và nhớ nội dung cả câu, nếu quên 

thì tra lại. 

 Khi tra từ thì nếu là từ không biết hay 

không chắc về phát âm thì ghi phiên âm 

ngay trên từ đó 

 Nghe băng đọc câu đó, kết hợp với phiên 

âm. Luyện đọc đúng từ từ trong câu. Chú 
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ý, phải học theo cả ngữ điệu cả câu, từ 

nối... 

 

Cứ thế, xong câu này đến câu khác cho đến hết 

bài. Luyện tập cho đến khi nhuần nhuyễn cả bài. 

Nếu bài nghe dài quá thì bạn có thể chọn 1 đoạn 

trong bài để luyện tập. Ít là nhiều, lúc đầu bạn 

cần phải luyện tập thật nhiều trên một bài. Trung 

bình bạn dành 3 ngày đầu tuần để luyện, 4 ngày 

tiếp theo để ôn luyện tiếp. 

 

Công cụ hỗ trợ:  

+ Trang: Voicetube.com trang này của Trung 

Quốc, chuyên hỗ trợ việc học Tiếng Anh, với 

mỗi clip sẽ có Sub Tiếng Anh, và tách từng câu 

riêng ra với nhau. 

+ Repeater For Youtube: Nó dùng để lặp lại các 

clip trên Youtube. Bạn chỉ cần thêm chữ 

Repeater sau mỗi từ Youtube.  

Ví dụ: 

https://www.youtuberepeater.com/watch?v=ml

v9dWT_0cc 

Nó cũng có chế độ lặp theo giây tùy chọn cho 

bạn khi luyện từng câu. 
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Lưu ý: Ở giai đoạn này, chất lượng là yếu tố 

quan trọng nhất, bạn đừng nôn nóng là tại sao 

học cả tháng mà chỉ luyện được vài bài. Đây là 

thời gian để cảm nhận ngôn ngữ, luyện âm, 

luyện từ.  

"Dục Tốc Bất Đạt", không có đứa trẻ nào biết 

chạy trước khi biết đi. 

 

 

NGHE TỰ DO  
 

Khi mới bắt đầu học, bạn cần nhiều thời gian để 

luyện Nghe Tập Trung. Bên cạnh đó, bạn cũng 

có thể Nghe Tự Do để làm vốn tiếng Anh của 

bạn phong phú hơn. 

Bạn có thể chọn những bài nghe dài hơn, độ dài 

từ 5 - 30 phút. Nhưng tốt nhất là ngắn thôi, 5 

hoặc 10 phút là Ok. Tốc độ nói, nên chọn những 

bài chậm hoặc trung bình, nói càng rõ ràng càng 

tốt. 

Sau đây là những điểm chính  về phần luyện 

Nghe Tự Do. 

1. Đầu tiên, bạn cũng nghe qua vài lần để 

hiểu nội dung của nó 

2. Sau đó bạn nghe sub tiếng Anh,  
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3. Rồi nghe sub tiếng Việt 

4. Gặp từ bạn không biết nghĩa, tra nó, luyện 

phát âm từ đó. Bạn không cần phải nhớ 

nó, chỉ tập trung vào nó nói cái gì. Và bạn 

nhớ thông điệp nó truyền tải là được. 

5. Với mỗi bài nghe, bạn nghe đến khi nào 

bạn hiểu hết nỗi dung, kiến thức của nó. 

Sau đó bạn có thể đeo tai nghe, nghe nó 

bất kỳ lúc nào trong ngày, lúc đi xe bus, 

WC, nấu ăn, làm việc nhà... 

 

Cứ như vậy, sau thời gian 6 tháng bạn sẽ thấy 

một sự thay đổi lớn về khả năng nghe nói của 

bạn. 

 

 

SỰ LIÊN KẾT GIỮA NGHE VÀ NÓI    
 

Vậy làm sao mình nói tiếng Anh được trong khi 

chỉ toàn nghe, luyện nghe và luyện phát âm thôi. 

Bởi vì nói là kết quả, không phải là đầu vào, mà 

là đầu ra.  

 

Sau thời gian, trung bình khoảng 6 - 8 tháng 

luyện tập theo Nghe 80/20. Bạn sẽ tự nhiên bắt 
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đầu nói được, từng câu ngắn, rồi đến câu dài 

hơn, như là một phép màu. Bạn nói không cần 

phải suy nghĩ về từ vựng, ngữ pháp gì cả. Bạn 

nói đúng cấu trúc, từ vựng, pháp âm và ngữ 

điệu.  

 

Tiếp đó, bạn vẫn tiếp tục luyện nghe theo 

nguyên lý 80/20 và nâng độ khó của tài liệu lên. 

Khi đó bạn sẽ tự biết cách nói, bạn nói nhiều hơn 

và sẽ nói giỏi lên.  

 

Lộc (Peter Tèo) - Nấu Ăn Và Tiếng Anh 

 

  
(Nói chúng là mình toàn được ăn món mới của 

Lộc mỗi ngày) 
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Lộc là em trai kế sau mình, Lộc học cấp 3 

chuyên hóa tại Huế, tự lập từ lúc 15 tuổi nên 

trông cậu rất chững trạc. Thành tích học tập tại 

cấp 3 của câu rất tốt, câu thi đỗ Đại học Bách 

Khoa HCM với số điểm 27.  

 

NHƯNG ! Câu ấy đã từ bỏ cơ hội đó và bước 

sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. COOKING, 

niềm đam mê nấu ăn trong câu rất lớn, nó không 

chỉ đơn giản là nấu ăn, cậu muôn mỗi món ăn 

câu làm ra không chỉ ngon mà phải thực sự tốt 

cho sức khỏe.  

 

Câu muốn trở thành một chuyên gia nấu ăn, nấu 

các món ăn về thực dưỡng. Những tài liệu về 

lĩnh vực này chưa nhiều nên nguồn tài liệu từ 

Internet là rất phong phú.  

Bắt đầu từ học Tiếng Anh, câu dành thời gian để 

đắm chìm xem các video nấu ăn trên Youtube, 

các cuốn sách về ăn Thực Đưỡng, về thực phẩm 

hữu cơ, các thực phẩm biến đổi gen…  

Nguồn kiến thức và khả năng tiếng Anh của câu 

tăng lên một cách nhanh chóng.  
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Cậu chia sẻ về bí mật nói tiếng Anh của cậu bắt 

đầu từ việc kiên trì luyện nghe trong nhiều tháng 

liền, cậu tập trung vào việc nghe những bài nghe 

liên quan đến Food và Cooking. Kết hợp với việc 

luyện phát âm các bài nghe mà cậu thích thế là 

sau một thời gian, cậu nói như thể nó nằm sẵn 

trong miệng cậu rồi, không cần suy nghĩ gì. 

 

Mục tiêu của cậu là sẽ đi khắp nơi để học hỏi và 

chia sẽ được nhiều món ăn ngon, có lợi cho sức 

khỏe. Bắt đầu là các nước Đông Nam Á, rồi đến 

Mỹ, Úc và Các Nước Châu Âu... 

 

Tất cả bắt đầu từ quyết định ngã rẽ của cậu. 

Cậu theo đuổi ước mơ của cậu, còn bạn thì sao? 

 

 

KẾT HỢP NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT. 
 

Mình chỉ mới nói về Nghe - Nói, vậy còn Đọc - 

Viết. 

Nghe - Nói chính là phần chính trong giai đoạn 

đầu tiên. Bên cạnh đó bạn có thể thể tăng thêm 

vốn tiếng Anh của mình qua ĐỌC-VIẾT. 
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ĐỌC - VIẾT làm tăng vốn từ vựng và ngữ pháp 

của bạn một cách cực kỳ tự nhiên nhất.  

 

ĐỌC 

1. Bạn phải thích tài liệu đó, bạn muốn đọc nó. Đó 

có thể là sách, báo, blogs... 

2. Độ khó: Luôn bắt đầu với những tài liệu không 

quá khó về từ vựng và phù hợp với bản thân. 

3. Đọc: Bạn cứ đọc bình thường thôi, tập trung vào 

kiến thức và nội dung của nó. Khi gặp từ mới 

bạn tra từ điển để biết nghĩa và ý của từ đó và cả 

câu, ghi thêm phiên âm của nó lên và luyện phát 

âm từ đó.  

Bạn không cần phải cố nhớ từ đó, nếu gặp lại nó 

mà quên nghĩa, chỉ đơn giản là tra lại thôi.  

 

VIẾT 

1. Sau khi đọc đến một đoạn nào đó, bạn hãy viết 

suy nghĩ của bạn về vấn đề đó, có thể chép lại 

nếu bạn thích, bạn cứ viết bất kỳ bạn nghĩ về 

kiến thức và nội dung đó. 

2. Bạn tập trung vào việc viết, đừng quá lo lắng về 

cấu trúc ngữ pháp, quan trọng là bạn viết và diễn 
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đạt ý của bạn bằng chữ. Cứ thế, bạn sẽ thấy 

mình tiến bộ theo thời gian. 

 

 

TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP Ư! QUÊN NÓ ĐI 

 

Đây là vấn đề chung của rất nhiều bạn khi mới 

bắt đầu học tiếng Anh. Bạn cố để nhớ từ vựng và 

ngữ pháp. Rồi từ ngữ pháp và từ vựng bạn đặt 

câu để nói và viết.  

Sự thực thì mình thấy nhiều bạn có thể áp dụng 

với phần viết, vì bạn có thời gian để nghĩ. 

Nhưng với phần nói, bạn không có nhiều thời 

gian để nghĩ cần nói gì, rồi từ vựng, rồi ngữ 

pháp, phát âm, ngữ điệu. Tất cả quá khó để xử lý 

cùng một lúc khi nói. 

 

Vậy như thế nào mới đúng. Rà lại tất cả 2 bước 

vừa đi qua, đặc biệt là bước thứ 2. Bạn sẽ thấy 

rằng việc học từ vựng và ngữ pháp sẽ nằm trong 

nội dung của mỗi bài học. Bạn chỉ mất thời gian 

để nghĩ ý tưởng khi nói, mọi thứ khác đã nằm 

sẵn trong đầu bạn rồi. Đây là 2 lời khuyên về từ 

vựng và ngữ pháp. 
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TỪ VỰNG 

 

Bạn nên có một cuốn sổ, dày tầm 1,5 cm và giấy 

đẹp. Bạn chia thành các topic chính về tất cả các 

vấn đề trong cuộc sống. Bạn dán các tem để 

đánh dấu như trong từ điển.  

Đây là sổ ghi chép, nhật ký của bạn, trong quá 

trình học bạn sẽ gặp những kiến thức rất hay, 

những câu, đoạn hay mà bạn thấy thích hay tâm 

đắc, hãy ghi nó lại. Hãy đưa những suy nghĩ, 

bình luận của bạn vào đó.  

 

NGỮ PHÁP 

 

Về cơ bản, bạn sẽ không cần phải học thêm ngữ 

pháp nếu bạn không cần phải thi tiếp IELTS hay 

TOEFL. Vì trong từng ấy tài liệu học, đã bao 

gồm hầu như tất cả các cấu trúc, ngữ pháp phổ 

biến dùng trong cộng việc và đời sống.  

Còn nếu bạn còn thi các chứng chỉ thì bạn cần 

phải rà lại ngữ pháp của bạn theo hướng học 

thuật một tý, để áp dụng trong phần Viết.  
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CHƯƠNG 5: OVERCOME "THE DIP" 

ĐIỂM THỬ THÁCH TRONG VIỆC HỌC 

TIẾNG ANH  
 

 
 

Một nghiên cứu của thế kỷ kiến bạn phải suy 

nghĩ lại về Thất Bại. Có phải khi nào cố gắng 

bạn cũng thành công? Và điều gì khiến một số 

người thành công và một số khác thất bại trong 

cùng một việc.  

 

Công việc của một tổng giám đốc công ty lớn có 

lẽ không phải quá khó. Nhưng mà để lên được vị 

trí đó không phải là việc dễ dàng. Ông ta có thể 
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mất 20 năm trời theo đuổi, từ một anh nhân viên 

bình thường. Anh ta phải làm những việc anh ta 

không thích, nghe những điều khó nghe, làm 

thêm giờ, lấy lòng những người anh ta ghét hay 

làm việc với những người anh ta không muốn. 

Tất cả đó, ông ta đã vượt qua tất cả để lên được 

vị trí cao nhất, sau nhiều năm. 

 

Với việc học tiếng Anh, điểm thử thách cũng 

xuất hiện, nó ngăn cản bạn chinh phục tiếng 

Anh, nó đánh ngã rất nhiều người trên con 

đường đó. Có những anh chị đến 30, 40 tuổi vẫn 

còn nằm trong vòng luẩn quẩn của việc mới học 

tiếng Anh.  

 

Với điểm thử thách trong việc học tiến anh, bạn 

cần phải tích lũy đủ về chất và lượng về khả 

năng nghe và đọc thì đến lúc đó khả năng nói và 

viết của bạn  sẽ đạt được. Tập trung vào Input để 

đến một điểm thích hợp thì Output sẽ xuất hiện. 

 

 

TẠI SAO BẠN THẤT BẠI 
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Điểm thử thách này thường đánh bại bạn bằng 

sự chán nản, sự kiên nhẫn của bạn không đủ để 

thấy được kết quả cuối cùng. Bạn chán nản vì 

bạn học mãi mà bạn vẫn không thể nói một cách 

trôi chảy, không thể viết một đoạn ra hồn. Bạn 

vất vả với việc nhớ từ vựng, cứ học trước quên 

sau, bạn phải vật lộn với những bài tập ngữ pháp 

nhức đầu. Và thế là, bạn bỏ cuộc.  

 

Bạn xem việc học tiếng Anh là cực hình, vô hồn, 

vô cảm. Chính thái độ với việc học như vậy đã 

đánh gục bạn ngay vòng đầu. 

 

Vấn đề nằm ở sự kiên trì theo đuổi mục tiêu, nếu 

bạn luôn đeo đuổi mục tiêu chinh phục tiếng 

Anh, bạn đã thất bạn nhiều lần, nhưng vẫn kiên 

kỳ làm lại từ đầu. Mình chắc chắn bạn sẽ thành 

công. 

 

Điều gì khiến bạn thất bại? Bạn chưa có đủ động 

lực, sai phương pháp hay bạn không có thời 

gian... Tất cả có lẽ đều đúng, nhưng thứ đánh bại 

bạn là chính bạn. Đơn giản là BẠN BỎ CUỘC.  
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KHI NÀO BẠN SẮP ĐẾN ĐIỂM THỬ 

THÁCH 

 

Để nhận biết điểm thử thách, nó không có một 

thước đo cụ thể nào để tính toán. Nhưng đây là 

những nghiên cứu, phản hồi từ các bạn học và 

kinh nghiệm cá nhân. 

 

1. Thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc bạn vượt qua 

điểm thử thách, yêu cầu bạn phải đầu tư thời 

gian liên tục. Trung bình tầm sau  1-3 tháng từ 

lúc bắt đầu học, thì điểm thử thách bắt đầu xuất 

hiện, điểm thử thách có thể kéo dài  3 - 6 tháng.  

 

2. Về mặt tinh thần, thời gian đầu bạn học sẽ thấy 

khá thoải mái với việc học, bạn thấy mình tiến 

bộ, nhưng sau một thời gian bạn sẽ gặp phải một 

hiện tình trang gọi là TÌNH TRẠNG CHỮNG. 

Tức là lúc đó bạn học không thấy sự tiến bộ 

trong một thời gian dài, bạn bắt đầu nghi ngờ 

phương pháp, hay chán nản và bỏ cuộc. 

 

3. Thường đối với những bạn mới bắt đầy từ số 0 

cho đến trình độ Sơ cấp hoặc Tiền trung cấp thì 

khá dễ dàng. Nhưng để lên trình độ tiếp theo là 
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Trung cấp hoặc Cao cấp, thì chặng đường sẽ dài 

hơn và khó khăn hơn.  

 

Tóm lại, bạn cũng không cần quan tâm đến điểm 

thử thách, đơn giản là lúc nào bạn chán nản và 

sắp bỏ cuộc. Thì lúc đó, vực lại tinh thần chính 

là bạn đang đấu tranh trên con đường vượt qua 

điểm thử thách. 

 

LÀM SAO ĐỂ VƯỢT QUA ĐIỂM THỬ 

THÁCH 

 

Vượt qua điểm thử thách, đây là bài toán về tinh 

thần chiến đấu của bạn, mình sẽ có một chương 

hỗ trợ bạn về mặt tinh thần và động lực học. 

Chương 9: Kiên trì và bền bỉ, "Grit".  
 

Mục đính lớn nhất của cuốn sách này là có 2 

điểm chính: 

 

Điểm thứ nhất: Phương pháp, mục tiêu của 

phương pháp 80/20 này chính là vượt qua điểm 

thử thách. Từng bước từng bước, mình hướng 

dẫn bạn chọn đúng phần việc nhẹ nhàng nhất và 

hiệu quả nhất làm trước, để đạt được hiệu quả 
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cao nhất. Tất cả hướng đến sự đơn giản và tập 

trung. 

 

Điểm thứ 2: Một mũi tên trúng 2 đích, bạn 

không chỉ học tiếng Anh bạn cũng học cả kiến 

thức và tiếng Anh nữa. Nếu bạn yêu thích những 

kiến thức đó, bạn sẽ sẵn sàng dành nguyên cả 

ngày để đọc hết cả cuốn sách, sẽ chăm chú nghe 

từng câu, từng chữ trong của cả video dài cả 

tiếng. Và khi bạn tiếp thu kiến thức từ những tài 

liệu đó, có nghĩa là bạn đang học tiếng Anh đấy. 

 

 

Bám vào 2 điểm chính của Hệ Thống Tiếng Anh 

80/20, đặc biệt là điểm thứ 2. Bạn sẽ vượt qua 

những thời điểm khó khăn nhất. Hãy nhớ lấy câu 

này "KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC và LUÔN 

YÊU CẦU SỰ TRỢ GIÚP KHI KHÓ KHĂN" 
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CHƯƠNG 6: KEEP IMPROVING YOUR 

ENGLISH 

THƯỞNG THỨC VỊ NGỌT 

  

Vượt qua điểm thử thách, bạn đã bước qua rào 

cản lớn nhất trong việc học tiếng Anh. Trên con 

đường đi đến đó, đã có hàng triệu người gục 

ngã, bạn xứng đáng được lời khen ngợi. 

 

Khi vượt qua điểm thử thách, tiếng Anh của bạn 

chưa phải là hoàn hảo, ngược lại nó chỉ mới là 

bắt đầu trên con đường đi đến sự hoàn hảo.  

Tại đó, bạn bắt đầu có thể nói một cách thoải 

mái, một cảm giác rất lạ trong bạn khi bạn nói 

tiếng Anh.  

Thậm chí, bạn cũng không hiểu sao mình có thể 

nói được nữa. Bạn có thể nghe những clip, video 

và hiểu nó nói gì ngay trong lần đầu tiên. Tất cả 

thật tuyệt vời, như là quả ngọt cho những nỗ lực 

của bạn. 

 

Đến lúc này, việc học tiếng Anh không còn quá 

khó khăn với bạn nữa. Giống như một đứa trẻ 

khi đã bắt đầu nói được thì chắc chắn nó sẽ nói 

được. Việc của bạn bây giờ là thừa thắng xông 
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lên, tập trung vào Khai thác và Mài dũa vốn 

tiếng Anh của bạn. 

 

 

KHAI THÁC VÀ MÀI DŨA 

 

Nếu lúc này, nếu bạn dừng lại thì có nghĩa bạn 

sẽ mất tất cả, vì thời gian là thứ thuốc tẩy thần 

kỳ. vậy nên, bạn phải in đậm tiếng Anh vào 

trong trí não của mình.  

 

Tiếng Anh của bạn lúc này cần được khai thác 

và mài dũa, nó giống như việc luyện võ. Bạn 

càng luyện, dùng nhiều thì võ công của bạn càng 

giỏi. Chính vì vậy mình đưa ra một vài lời 

khuyên về việc khai thác và mài dũa tiếng Anh 

của bạn. 

 

Hãy sử dụng tiếng Anh như một công cụ hỗ trợ 

của bạn, bạn có thể tìm kiếm trên google bằng 

tiếng Anh. Gửi email kết bạn cho bất kỳ ai trên 

G+, facebook, hay viết những email để xin lời 

khuyên. Tóm lại tăng cường sự tương tác trên 

Internet, vừa kết bạn, học hỏi, vừa có môi trường 

để sử dụng tiếng Anh. 
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Hãy giữ thói quen đọc sách bằng tiếng Anh, đọc 

các tác phẩm kinh điển trên thế giới để mở rộng 

sự hiểu biết. Tham gia các khóa học qua mạng, 

xem các video trên Youtube bằng tiếng Anh. Tất 

cả đơn giản là bạn đưa tiếng Anh vào cuộc sống 

của bạn càng nhiều càng tốt. 

 

Bạn tập trung vào cả 4 kỹ năng nghe nói đọc 

viết, bạn khai thác vốn tiếng Anh của mình để 

lấy kiến thức thông qua nghe và đọc. Bạn mài 

dũa khả năng nói và viết của bạn để chia sẻ ý 

tưởng, để giao tiếp. Tất cả chỉ có vậy, tiếng Anh 

là một ngôn ngữ một công cụ để bạn để kết nối 

thế giới đến nhà bạn. 

 

 

KẾT NỐI THẾ GIỚI ĐẾN NHÀ BẠN 

 

Điều hạnh phúc nhất đối với mình khi mình có 

thể dùng tiếng Anh, là mình có thể đọc những 

cuốn sách của những tác giả mình thích. Trong 

khi đó nếu chờ phiên dịch thì có lẽ vài năm sau. 

Nếu có cuốn sách nào hay, mình có thể dịch nó 
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lại, hoặc chia sẽ nhưng điều hay đến những 

người bạn của mình.  

Mình có thể tham gia các khóa học, xem các clip 

chia sẻ về cách để phát triển bản thân, Online 

Marketing. Hiện tại mình thấy rất thích với 

những gì tiếng Anh mang lại.  

Còn bạn thì sao? 

 

Tiếng Anh là ngôn ngữ của quốc tế, là ngôn ngữ 

của giải quyết vấn đề. Internet và tiếng Anh 

chính là 2 công cụ tuyệt vời nhất kết nói thế giới 

đến nhà bạn, bạn có thể  theo học bất kỳ chương 

trình đại học nào trên thế giới với mức học phí 

không tưởng và được cấp bằng hẳn hoi.  

Nhờ các tiện ích dịch vụ của Google, Facebook, 

Skype... Chúng ta sống trong một thế giới phẳng 

hơn bao giờ hết. Và mình hy vọng bạn sẽ cảm 

nhận và đón kịp làn sóng thay đổi này. 
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CHƯƠNG 7: TRỞ THÀNH CÔNG DÂN 

TOÀN CẦU 

THẾ GIỚI ĐÃ PHẲNG 

 

Thế giới đã phẳng, đúng vậy!  

Cách đây 8 năm, khi mình mới lớp 8, đi đến nhà 

sách Fahasa, chị Hằng đã mua cuốn sách Thế 

Giới Phẳng của tác giả Thomas Friedman, ông là 

tác giải nổi tiếng viết về toàn cầu hóa.  

Cuốn sách khá dày, kiến thức khá khô và hơi 

quá sức với cậu nhóc lớp 8 như mình. Nhưng mà 

mình rất thích ý tưởng của cuốn sách đó, cách 

ông nhìn về toàn cầu hóa, về sự ảnh hưởng giữa 

các nước với nhau. 

Trong tâm trí mình lúc đó, mình chỉ vì thấy hay 

chứ chưa có ý niệm rõ ràng gì về thế giới phẳng 

hay toàn cầu hóa. Nhưng, 8 năm sau mình đã 

cảm nhận rõ ràng được sự phẳng đang diễn ra 

trên toàn thế giới, và cả Việt Nam. 

 

Các công ty ở Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn... 

chuyển nhà máy sản xuất sang đặt ở Việt Nam, 

Trung Quốc... Có thể trụ sở công ty của họ đặt ở 

Ấn Độ, thuê một công ty chăm sóc khác hàng ở 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Friedman
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bangladesh, giao hàng toàn thế giới qua FedEx. 

Với lương nhân viên thấp hơn, phục khách hàng 

trên toàn thế giới và họ giao tiếp bằng tiếng Anh.  

 

Các tập đoàn công nghệ trên thế giới đã vươn 

đến mọi nơi trên thế giới, FPT đang gia công 

phần mềm cho Mỹ và Châu Âu. Các công ty lập 

ra bây giờ không chỉ có tầm nhìn cạnh tranh 

trong nước, họ phải có cái nhìn xa ra thế giới 

nếu muốn tồn tại.  

Bạn sẽ nhập khẩu sản phẩm mà nước nào đó làm 

tốt hơn Việt Nam, Và sẽ xuất khẩu các mặt hàng 

thế mạnh của việt Nam đến các nước khác trên 

thế giới. Việc cần một ngôn ngữ để giao dịch, 

tương tác là điều bắt buộc. 

 

Vậy bạn cần gì? Thứ bạn cần chính là sự chuẩn 

bị tốt nhất cho bản thân về kiến thức, kỹ năng. 

Tất cả đòi hỏi bạn một kỹ năng quan trọng, đó là 

HỌC. 

 

HÃY LÀ NGƯỜI HỌC KHÔN NGOAN 
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Mình dành một phần này để nói về việc học, nó 

nhìn có vẻ không liên quan đến cuốn sách này 

nhưng thực sự nó rất liên quan là đằng khác. 

 

Vậy là đã 3 năm kể từ ngày mình quyết định bỏ 

học đại học. Mình cũng tạm gác ý định du học, 

thay vào đó là sẽ là một cuộc sống nhiều màu 

sắc hơn, bình an hơn.  nhìn lại 3 năm với rất rất 

nhiều những trải nghiệm.  

Tất cả đều là những trải nghiệm quý giá, về tinh 

yêu, cuộc sống, công việc, về thành công, thất 

bại, sự ngộ nhận, kiêu ngạo hay cả sự bất mãn. 

Tất cả làm nên một con người sống động như 

mình ngày hôm nay, mà nếu học đại học chưa 

chắc mình có thể có được. 

 

Rất nhiều người khi gặp mình đều hỏi "mình học 

gì?" Ý là muốn hỏi mình học ngành gì ở đại học. 

Thực sự mình cũng không có câu trả lời chính 

xác được, nhưng nếu hỏi, mình ĐANG làm gì, 

học gì thì mình có thể trả lời ngay. 

 

Học là một quá trình gắn liền trong cuộc sống, 

bạn học từ nhà trường, học từ hội thảo, học từ 
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chính bạn, học từ những người xung quanh, học 

từ Google.  

Những thứ bạn học phải là những thứ bạn dùng 

hoặc sẽ dùng trong công việc. Đó cũng có thể là 

những gì bạn yêu thích mà không có tý liên quan 

đến công việc cuả bạn cả, nhưng nếu là cả hai thì 

rất tuyệt. 

Chứ đừng mang suy nghĩ rằng, mình học đại học 

ngàng IT, Nông nghiệp, Kỹ sư thì ra trường, với 

tấm bằng là mình có thể làm nó được. Quá trình 

học làm phải xem kẽ đan xen với nhau. 

Hãy đập đi những tư duy cũ kỹ kia đi, bạn cần 

phải xây dựng cho mình một tư duy mới về sự 

học. Hãy nhớ "Học những gì bạn dùng hoặc sẽ 

dùng" 

 

Đơn giản chỉ vậy, bạn suy nghĩ về những thứ 

bạn cần, những gì bạn cần cho công việc, những 

gì bạn vẫn hằng muốn học. 

Đó có thể là những kỹ năng, những môn thể 

thao, những kiến thức chuyên ngành, những kiến 

thức bồi dưỡng bản thân.  

Bạn phải là người chủ động, là người quyết định 

mình sẽ học gì và học như thế nào. Khả năng 
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TỰ HỌC bạn cần phải rèn luyện, để trở thành 

một người học khôn ngoan. 

 

 

HỌC, LÀM VÀ CHIA SẼ 

 

Thế giới này, bạn không riêng lẽ, bạn học và 

làm, nhưng vậy vẫn chưa đủ. Bạn cần phải học 

cách cho đi, chia sẻ đến những người xung 

quanh những kinh nghiệm kiến thức của bạn cho 

mọi người. Đó chính là bí mật trong thế giới 

này, hãy cho đi ! 

 

Mình hy vọng khi bạn đọc cuốn sách này và áp 

dụng, hy vọng khi bạn thành công, bạn sẽ chia sẻ 

lại cho những người xung quan bằng chính 

những trải nghiệm của bạn trong việc chinh phục 

tiếng Anh. Giống như mình dành nhiều đêm để 

viết cuốn ebook này để chia sẻ đến bạn. 

Bằng cách này hay cách khác mình hy vọng bạn 

sẽ cho đi nhiều hơn nữa, để thế giới này tốt đẹp 

hơn.  

 

KIẾM TIỀN ONLINE, CÔNG DÂN TOÀN 

CẦU 
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Đơn giản thế giới có hớn 3 tỷ người sử dụng 

Internet và con số này đang tăng lên từng giờ, họ 

dành trung bình 2h mỗi ngày để online. Bạn nghĩ 

sao, đơn giản bạn có thể tiếp cận bất khách hàng 

nào mà mình muốn chỉ sau vài cú click chuột.  

 

Việc của bạn là, hãy cho đi, hãy tạo ra các sản 

phẩm, dịch vụ thật tốt, thật chất lượng và chia sẻ 

đến những người tin và thích sản phẩm của bạn, 

đó chính là mấu chốt trong việc kinh doanh 

Online.  

 

Mình sẽ chia sẻ cho bạn tiếp những kinh nghiệp 

trong việc xây dựng những doanh nghiệp online. 

Bạn tiếp tục chờ trong những thời gian tới nha, 

bây giờ để bắt đầu cùng mình trong con đường 

sắp tới, tiếng Anh chính là điều bạn cần phải rèn 

luyện đầu tiên. 

 

Một vấn đề nữa là lý do khiến nhiều bạn học 

tiếng Anh, đó chính là các kỳ thi tiếng Anh trong 

nước và quốc tế, mình sẽ dành một chương ngắn 

để nói về nó. 
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CHƯƠNG 8: CÁC KỲ THI TIẾNG ANH 

ĐÓ CÓ PHẢI LÀ ĐÍCH ĐẾN ? 

 

Nhiều bạn học tiếng Anh vì yêu cầu đầu ra để 

nhận bằng, vì làm hồ sơ đi du học, phỏng vấn 

Visa... Tất cả đều hợp lý, đều là những lý do 

chính đáng để bạn học tiếng Anh.  

Nhưng nhiều bạn chỉ nhìn thấy tiếng như một 

rào cản để mình đạt được mục đích và họ cần 

phải vượt qua nó. Mà không nghĩ rằng, đơn giản 

tiếng Anh là một công cụ để bạn kết nối với thế 

giới, bạn không cần phải thi chứng chỉ này nọ để 

chứng minh khả năng tiếng Anh nếu không cần 

thiết.  

 

Mình đã từng thấy rất nhiều bạn bị áp lực vì 

những kỳ thi, vì những chứng chỉ, khiến cho họ 

phải vất vả, căng thẳng. Bên cạnh đó là sự tốn 

kém tiền bạc không tưởng.  

Mình không có ý phản đối những kỳ thì, vì họ 

cần có một thứ gì đó để đánh giá năng lực tiếng 

Anh của bạn. Nhưng mình chỉ không đồng tình 

vào việc nhiều bạn bị cuốn vào việc đạt điểm 
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thay vì việc đầu tư cho việc học tiếng Anh một 

cách bài bản, đến cùng. 

 

Bạn có biết là những người tạo ra những chứng 

chỉ đó, họ sống dựa vào đó, họ là người yêu cầu 

bạn cần có nó, họ là người tổ chức thi và cấp 

chứng chỉ, họ là người mở ra các trung tâm đào 

tạo bạn luyện thi các chứng chỉ đó.  

 

Chi phí mà bạn theo đuổi các chứng chỉ này 

cũng rất cao. Đây nói cho cùng là một lĩnh vực 

kinh doanh quốc tế của các nước phát triển, 

nhưng mình vẫn không có ý phản đối. Đôi khi 

mình thấy đó là một rào cản để nhiều bạn có thể 

tiếp cận được nên giáo dục tốt hơn.  

 

BẠN CẦN GÌ CHO MỘT KỲ THI TỐT 

 

Trước hết, các kỳ thi trong nước hay quốc tế với 

mục đính chính là đánh giá trình độ tiếng Anh 

của bạn dựa theo hệ thống bài test của nó.  

Nhưng nhiều bạn chỉ dành thời gian để luyện các 

đề thi thay vào đó, họ phải tập trung xây dựng 

vốn tiếng Anh của mình. Hơn nữa, việc bạn chỉ 

dành thời gian luyện đề khi vốn tiếng Anh của 
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bạn còn yếu, bạn sẽ thấy rất nản chí vì điểm số 

của mình chỉ dậm chân tại chỗ, không tăng lên 

tý nào.  

 

Vậy nên sau đây là 3 điểm căn bản cho các bạn 

có ý định thi các chứng chỉ quốc tế. 

 

Thứ nhất, khi bạn bắt đầu lên kế hoạch thi các 

chứng chỉ tiếng Anh, tùy vào năng lực tiếng Anh 

hiện tại của bạn. Bạn nên dành thời gian để xây 

dựng được nền tảng tiếng Anh của chính mình, 

khi tiếng Anh bạn đủ tốt, bạn sẽ bắt đầu làm 

quen với cấu trúc đề thi, tìm hiểu cách thi và 

luyện đề... 

 

Thứ 2, với bất kỳ kỳ thi nào, nó đều có bí mật 

80/20 trong đó, bạn cần phải dành thời gian ngồi 

xuống, tìm hiểu những người đã đã đạt điểm 

cao, đọc và rút ra được những kinh nghiệm và 

chiến lược học, ôn và làm bài của họ. Như vậy 

sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bạn. 
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PHẦN 3: CHÌA KHÓA ĐỂ THÀNH CÔNG 

CHƯƠNG 9: KIÊN TRÌ VÀ BỀN BỈ 

"GRIT" 

CẢM HỨNG CŨNG CÓ CHU KỲ 

 

Đúng vậy, nếu bạn hiểu được rằng, cảm hứng 

cũng có chu kỳ thì bạn sẽ có kế hoạch học cực 

kỳ hợp lý. Bạn có thấy những lúc bạn cực kỳ 

quyết tâm để học tiếng Anh, nhưng rồi một thời 

gian bạn lại cảm thấy chán nản và không có chút 

cảm hứng nào để học đúng không.  

Điều đó là rất bình thường và lúc đó bạn cần 

nhất là ai đó hay chính bạn phải đẩy cảm xúc 

mình lên thay vì chính bạn tự làm khó chính 

mình bằng việc ép mình phải học tiếp.  

 

Việc xây dựng cảm hứng rất quan trọng, bạn cần 

phải phải hiểu chính mình, phải có người hỗ trợ 

bạn, mẹ hoặc anh chị, bạn thân hay chính bạn. 

Bạn cần phải học cách thúc đẩy bản thân, không 

chỉ cho việc học tiếng Anh  mà còn cho những 

việc khác nữa.  

Các cuốn sách, các clip về cách xây dựng động 

lực các nhận mà bạn nên tìm đọc, nó sẽ giúp bạn 
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rất nhiều. Hơn gì hết, khi bạn mệt mỏi, hãy cứ 

dành thời gian để nghĩ ngơi, ngủ một giấc, đi 

chơi đâu đó, nói chuyện với người làm mình 

thấy thoải mái. Tất cả đều rất tuyệt ! 

 

 

ĐÓ LÀ KIẾN THỨC, KHÔNG CHỈ LÀ 

NGÔN NGỮ 

 

Xuyên suốt cuốn sách mình chia sẻ rất nhiều viết 

điều này, đó chính là thông điệp chính mà mình 

muốn truyền tải trong cuốn sách này. Bạn phải 

thay đổi suy nghĩ của mình về việc học ngôn 

ngữ, đừng có chỉ nhìn vào mặt chữ, hãy nhìn vào 

nội dung và ý nghĩa truyền tải. 

 

Hãy yêu những kiến thức đó rồi bạn sẽ yêu luôn 

cả ngôn ngữ đó, bạn sẽ nhớ rất lâu những điều 

đó, và khi muốn nhắc lại hay chia sẻ cho ai đó. 

Bạn sẽ bất ngờ là bạn sẽ thấy diễn tả bằng tiếng 

Anh sẽ thoải mái hơn nhiều so với tiếng Việt, vì 

bạn đưa nó vào bằng tiếng Anh mà. 

 

 

SÁCH, TÔI YÊU BẠN 
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Hãy đọc, mình khuyên bạn hãy đọc sách nhiều 

hơn, với sách viết bằng tiếng Anh, bạn có thể 

chọn những cuốn tiểu thuyết, ngôn ngữ trong đó 

khá đơn giản, nội dung rất có chiều sâu và cực 

kỳ lôi cuốn. Nếu bạn yêu thích cuốn sách nào 

đó, bạn sẽ khó mà bỏ nó xuống đấy. 

 

Đọc sách, bạn chắc chắn sẽ có một nền tảng từ 

vựng cực kỳ phong phú. Hơn hết, đó là một thế 

giới của những con người xuất chúng được ghi 

lại qua tư tưởng của họ, bạn đọc sách chính là 

lĩnh hội những tinh hoa của cả một đời người 

của họ.  

Sách cũng là thế giới giải trí tuyệt vời, nếu bạn 

đã từng xem những bộ phim kinh điển chuyển 

thể từ sách, thì nếu bạn đọc sách, bạn cũng có 

một bộ phim khác chạy trong đầu bạn, ví như 

Harry Potter, Lord of the rings, The call of the 

Wild, The Da Vinci Code... Bạn có thể mua 

ebook ở trên Amazon để đọc, một số sách được 

bán tại Việt Nam.  

 

Hãy yêu sách, nếu chưa yêu, rồi bạn sẽ yêu. 

Sách, bạn hãy đọc những cuốn sách viết về 
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những điều bạn yêu thích, thích đọc sách không 

có nghĩa là sách gì bạn cũng thích đọc.  

Khi đọc sách, bạn có thời gian dừng lại để tư 

duy, suy nghĩ về những gì bạn đọc, đó mới là 

điều quan trọng nhất khi đọc sách. Hy vọng từ 

việc học tiếng Anh này sẽ làm sóng dậy niềm 

yêu sách của bạn. 

 

 

YOUTUBE, KHO TÀNG TRƯỚC MẮT 

BẠN 

 

Từ năm 2006, khi Google mua lại Youtube với 

giá 1,65 tỷ USD, nó vẫn phát triển một cách 

chậm chạm, nhưng kể từ năm 2010. Chúng ta 

chứng kiến một cuộc cách mạng thực sự, sự hậu 

thuẫn lớn nhất có lẽ là từ đường truyền Internet 

ngày càng mạnh và sự bùng nổ của các mạng xã 

hội, nhu cầu chia sẻ ngày càng cao. Và bây giờ 

2015, bạn có thể xem bất kỳ điều gì từ Youtube, 

bạn có thể học bất cứ điều gì từ Youtube, từ 

những người thầy nổi tiếng nhất thế giới, với 

mức giá FREE.  
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Youtube có lẽ là trang web mình truy cập 

thường xuyên nhất mỗi ngày, cho giải trí, cho 

học tập, cho chia sẻ và kết nối.  

Tuy nhiên  nhiều bạn cũng sử dụng Youtube như 

một kênh giải trí 100%, là nơi đốt thời gian, tất 

nhiên bạn có thể sử dụng nó theo hướng tích cực 

hơn.  

Bạn thử search một vấn đề mình thắc lên 

Youtube xem, sẽ thấy trên thế giới, những người 

đi trước đã xử lý như thế nào và những kinh 

nghiệm chia họ chia sẻ. Bạn học tiếng Anh, nếu 

bạn nghĩ rằng sẽ có một nước Mỹ, Anh Online 

trước mặt bạn, thì chắc chắn Youtube chính là 

cầu nối để điều đó thành hiện thực. 

 

 

BẠN CẦN MỘT THẦN TƯỢNG 

 

Học tiếng Anh, bạn cần một thần tượng, cần một 

người mỗi khi bạn nghĩ về họ, tinh thần của bạn 

lại trở nên phấn chấn, học có thể là những người 

bạn đã chinh phục tiếng Anh mà bạn đã từng gặp 

hay chưa. 
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Mình thường xem các clip trên TED, những bài 

nói của những người châu Á, đầy cảm hứng, 

mình cứ tưởng tượng một ngày mình cũng đứng 

trên sân khấu Ted, để nói, để chia sẻ. Đó là cảm 

giác tuyệt vời, luôn là động lực thúc đẩy mình 

không ngừng rèn luyện tiếng Anh và nâng cao 

kiến thức cũng như trải nghiệm cuộc sống. 

 

Dù sao đi nữa, bạn cần phải mơ, một chút mơ 

mộng, nó mong manh nhưng rất mạnh mẽ, sẽ 

cần đến nó như một lực đẩy giúp bạn vượt qua 

những thời điểm khó khăn. 

 

 

NGỦ SỚM, DẬY SỚM, BÍ MẬT HẠNH 

PHÚC 

 

Một trải nghiệm mà mình muốn bạn có được, 

muốn hạnh phúc, hãy ngủ sớm. Chỉ có vậy, suốt 

nhiều năm tìm hiểu và áp dụng các phương pháp 

quản lý thời gian, con người, để trở nên hiệu quả 

hơn. Và bí mật đơn giản nhất và hiệu quả nhất 

chính là NGỦ SỚM. Chỉ có vậy, đơn giản là sau 

8 năm mình quan sát thì đây là hai hình mẫu của 

2 ngày của mình. 
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Một ngày mình dậy vào lúc 5h45, ngồi vào bàn, 

lúc này phải nói là không gian rất yên tĩnh và 

tinh thần của mình thì cực kỳ thoải mái. Kế 

hoạch của mình là sẽ dành 1h ngồi học tiếng 

Anh, ngồi luyện nghe 1 bài TED 3 phút, không 

chạm bất kỳ điều gì, không check face hay bất 

kỳ việc gì khác.  

Đầu óc lúc đó chỉ tạp trung vào một việc là hoàn 

thành bài nghe đó. 1 tiếng sau, mọi việc hoàn 

thành, bạn có biết cảm giác khi bạn TẬP 

TRUNG và HOÀN THÀNH việc gì đó không, 

theo nghiên cứu khoa học thì đó là HẠNH 

PHÚC.  

 

Bạn sẽ tiếp đà hưng phấn, chuẩn bị bữa sang, tai 

vẫn nghe lại bài Ted đó, rồi ban tiếp tục hoàn 

thành 1 công việc khác, bạn vui vẻ hơn rồi đến 

chiều, bạn lại hoàn thành công việc trong việc 

vui vẻ.  

Buổi tối, bạn dành thời gian cho mình bằng việc 

đọc sách, lên kế hoạch ngày mai. Một ngày 

thành công kết thúc bằng việc lên giường lức 

10h, nghe một cuốn audiobook rồi chìm vào giấc 
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ngủ khi nào không biết. Để DẬY SỚM, bạn phải 

NGỦ SỚM, mỗi ngày bạn cần ngủ đủ 8 tiếng là 

điều bắt buộc. 

 

 

Vậy còn một ngày mà mình dậy là lúc 8h hay 9h 

để tất tưởi chạy theo công việc, chạy theo công 

việc, cố gắng để hoàn thành nó, trong đầu bạn cứ 

chạy theo công việc với cảm giác không thoải 

mái.  

Cứ thế, đến tối mình vẫn cảm không vui vẻ về 

công việc trong ngày, mình cảm thấy không tập 

trung và hạnh phúc. Buổi tối mình không thể 

ngủ sớm được vì ngày hôm qua mình đã ngủ 

muộn, nên mình lên Internet tìm trò tiêu khiển 

và thế là quá 12h mới đi ngủ và thế là sáng mai 

lại dậy muộn.  

Thực sự không phải ngày nào mình dậy muộn 

thì ngày đó là mình làm việc không hiệu quả, 

nhưng hầu hết là vậy và những ngày mình dậy 

sớm, có chuẩn bị  thì đều là những ngày tuyệt 

vời. 

 

Lý do ở đây rất đơn giản, khi bạn dậy sớm, bắt 

đầu với công việc trong dự định, đó là thời gian 
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tuyệt vời nhất cho sự Tập Trung. Hãy nhớ câu 

này "Khi bạn Tập Trung nghĩa là bạn đang 

Hạnh Phúc", cảm giác khi bạn tập trung và cảm 

giác bạn Hoàn Thành công việc làm cho bạn 

Hạnh Phúc, vậy còn điều gì tuyệt vời hơn cho 

một ngày mới. 

 

 

1 GIỜ TẬP TRUNG MỖI NGÀY 

 

Việc bạn dành thời gian học tiếng Anh mỗi ngày 

càng nhiều càng thì rất tốt, bạn có thể đeo tại 

nghe mội lúc, mọi nơi. Nhưng, bạn cần một thời 

gian cố định mỗi ngày để ngồi vào bạn luyện 

phát âm, luyện nghe. 

 

Nếu có thể thì như phần trên, bạn có thể thức 

dậy sớm và dành 1 tiếng để học, đó có thể là sự 

lựa chọn rất tốt cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn 

không thể thức dậy sớm vào buổi sáng thì trong 

ngày, bạn cũng nên dành một khoảng thời gian 1 

tiếng để toàn tâm cho việc học. 

 

Phần tiếp mình sẽ chia sẻ cho bạn một chút về 

kinh nghiệm xắp xếp công việc. 
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KẾ HOẠCH VÀ HÀNH ĐỘNG 80/20 

 

Chia sẻ một chút về nhiều điều mà nhiều bạn 

vẫn thường nói, "Mình không có thời gian để 

học tiếng Anh". Nói thật sự mình hiểu bạn phải 

đang đi học hay đang làm việc thì khối lượng 

công việc vẫn chiếm một lượng lớn thời gian 

đến bạn. Nhưng nếu chỉ vì câu đó mà không thể 

học tiếng Anh thì bạn nên suy nghĩ lại. 

 

Nếu bạn biết được các phương  pháp xắp xếp 

công việc hợp lý thì bạn vẫn có thời gian cho 

việc học tiếng Anh. Sau đây là những điểm có 

thể giúp bạn trở nên tập trung và hiệu quả. 

 

1. Dừng việc check mail ngẫu hứng: Bạn đề ra 

cho mình 2 hoặc 2 khung giờ check mail mỗi 

ngày, ví như mình, mình sẽ chỉ check mail vào 

lúc 10h30 sáng và 4h30 chiều. Việc này sẽ khiến 

bạn chủ động xử lý công việc chứ không phải 

chủ động 

 

2. Mạng xã hội: Facebook, Zalo... Thì mình cũng 

có thời dành cho nó cả ngày, đến nỗi mình cho 
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luôn thằng bạn luôn cái Smartphone luôn. Nên 

bây giờ vẫn dùng cục gạch, thấy đời nhẹ hẳn. 

Nhưng nếu bạn không bỏ được nó thì mình có 

cách này, mỗi khi bạn lên cơn thèm thì cứ vào và 

mỗi lần chỉ tối đa 1 phút. Tiếp đó bạn tắt hết 

thông báo, âm báo của nó đi, khi nào muốn xem 

thì vào. 

 

3. Chạm ngay tức thì: Đối với những câu việc mà 

bạn sẽ xử lý được ngay, vậy thì hãy nhớ "Đã 

chạm vào nó thì phải xử lý nó ngay, nếu không, 

đừng chạm vào". Đúng vậy, ví như khi bạn 

check mail, bạn phải gửi email xử lý công việc 

ngay và luôn, đó chính là bí quyết để xử lý tất cả 

những việc nhỏ trong ngày. 

 

4. Ép xung nhịp: Đối với việc bạn cần thời gian 

cho nó, nếu bạn ước tính bạn cần 3h để hoàn 

thành nó, vậy hãy viết trong kế hoạch là hoàn 

thành nó chỉ trong 1h, đó chính là bí mật.  

 

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, kết quả của công 

việc mà bạn tập trung làm trong thời gian ngắn 

sẽ bằng kết quả mà bạn xử lý cùng công việc đó 
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khi cho thời gian thừa ra nhiều. Nó cũng giống 

như hồi bạn ôn thì, bạn có để ý có khi bạn dành 

ra cả tháng ôn bài trước khi thì, thì kết quả cũng 

chẳng khác mấy nếu bạn chỉ cặm cụi ôn trong 3 

ngày trước thi không. 

 

5. Ưu tiên: Mình chia sẻ những điều trên, không 

phải để bạn có thể làm được nhiều việc hơn mỗi 

ngày hay mỗi tuần. Mình chia sẻ với bạn như 

vậy để bạn có thể xử lý những công việc bình 

thường, để có thời gian cho công việc quan 

trọng.  

 

Vậy kế hoạch của bạn tập trung vào bao nhiêu 

công việc quan trọng một thời gian là được, câu 

trả lời chỉ Một hoặc nhiều lắm là Hai. Bạn phải 

nghĩ xem việc nào là quan trộng nhất và đem lại 

nhiều kết quả nhất và làm nó. Bỏ qua mấy công 

việc "râu ria" kia đi, hãy tập trung vào chỉ một 

công việc quan trọng nhất để làm. 

            

Vậy thời gian rảnh còn lại để làm gì ?, câu trả lời 

là hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. 

Bạn bị cuốn vào guồng quay công việc quá 
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nhiều, bạn cần phải chậm lại, đọc sách, dành 

thời gian cho bản thân, để biết mình thực sự 

muốn gì, thích gì và yêu gì. 

 

Cuốn sách của mình đến đây tạm dừng, trong 

tương lai hẹn gặp bạn trong những cuốn sách 

tiếp theo.  

 

 

-------------------- HẾT -------------------- 

 

 

Bình Dương, 1/8/2015 

"Buổi chiều tuyệt đẹp, nghe nhạc và viết những 

trang cuối của cuốn sách này" 

 

Đào Xuân Vinh 
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