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Kĩ năng viết học thuật được định nghĩa là "một hoạt động tinh thần và nhận thức vì nó là sản phẩm của trí tuệ" 

(Fadda, 2012, p.124) . Tuy nhiên, Fadda (2012) cũng nói rằng kĩ năng viết tiếng Anh học thuật ở trình độ cao 

là một nhiệm vụ đầy thử thách đối ngay cả với hầu hết người học bản địa. Do đó, người ta cho rằng sinh viên 

Việt Nam không phải là ngoại lệ, vì họ cơ hội được tiếp cận bối cảnh ngôn ngữ học thuật. Cũng chính vì lẽ đó, 

gặp khó khăn trong khi viết một bài viết học thuật là điều không thể tránh khỏi với sinh viên Việt Nam. Với 

những lí do trên, các tác giả đã tiến hành một nghiên cứu nhằm điều tra kỹ lưỡng những khó khăn của sinh 

viên trong việc viết văn bản tiếng Anh học thuật. Sinh viên năm thứ hai tại khoa SPTA, ĐHNN – ĐHQGHN 

đã được chọn làm đối tượng chính trong nghiên cứu này.  Sinh viên đã được mời tham gia vào quá trình trả lời 

bảng điều tra, phỏng vấn và phiên nói lên suy nghĩ (think-aloud session). Cùng lúc đó, giáo viên giảng dạy 

môn tiếng Anh học thuật cũng được mời tham gia phỏng vấn. Ngoài ra, để đảm bảo độ tin cậy tối đa của số 

liệu, tác giả còn thi thập bài viết của sinh viên để quan sát và phân tích. Sau khi phân tích kết quả, bài nghiên 

cứu đã chỉ ra những kết quả quan trọng như là một phần lớn các sinh viên gặp khó khăn trong việc sử dụng 

ngữ pháp chính xác (với câu mảnh và hoàn hợp chủ-vị), sử dụng từ vựng đa dạng (chủ yếu là sử dụng nhiều tài 

nguyên từ vựng học); viết mạch lạc, sử dụng thông tin từ nguồn đọc cho bài viết; và đa số sinh viên cảm thấy 

không tự tin trong hoạt động chỉnh sửa bài viết của bạn. Những phát hiện này sẽ là gợi ý cho giáo viên khi 

muốn điều chỉnh kế hoạch bài dạy.  Giáo viên có thể tập trung hơn vào các khía cạnh của bài viết học thuật và 

nâng cao nhận thức của học sinh về sự ảnh hưởng của tiếng Việt đến việc đắc thụ tiếng Anh, đặc biệt là viết 

tiếng Anh một cách học thuật. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể muốn xem xét lại bài viết của họ một cách cẩn 

thận hơn, tập trung đặc biệt vào các khía cạnh được cho là khó khăn trong nghiên cứu này. 

Academic writing is defined as “a mental and cognitive activity since it is the product of the mind” (Fadda, 

2012, p.124). However, Fadda (2012) also states that academic English writing at advanced levels is a 

challenging task for even most of native learners. Therefore, it is assumed that Vietnamese students are not the 

exception, as they have inadequate experiences in exposing to academic context, thus, encountering difficulties 

while producing an academic writing is inevitable. Consequently, a study on this issue has been conducted to 

investigate thoroughly students’ difficulties in writing academic English. Second year students at FELTE, 

ULIS, VNU were employed in this research, as they were invited to questionnaire completion, interview and 

think-aloud sessions. Simultaneously, teacher interview and document observation were exploited to collect 

further data and triangulate with the questionnaire/think-aloud results. The findings indicated a disturbing 

result, as a majority of students encountered difficulties in using accurate grammar (with sentence fragment 

and subject-verb agreement dominant); using a wide range of vocabulary (mainly using a variety of academic 

lexical resource); writing coherently and cohesively; researching topics, applying background information and 

citing sources in their writings; and feeling unconfident in peer-editing activity. These findings suggested that 

teachers might want to adjust their lesson plan to concentrate more on these aspects of writing and raise 

students’ awareness of the influence of the first language into English acquisition, especially writing 

academically. Students who did the course might also wish to revise their writing more carefully, focus 

specifically and comprehensively on these aspects. 
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