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Trong những năm gần đây, công tác học tập và giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam đã và đang có nhiều biến 

chuyển tích cực để đáp ứng nhu cầu hội nhập ASEAN vào năm 2015 cũng như đạt được mục tiêu về giáo dục 

ngoại ngữ do Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đề ra. Khóa học “Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp dành cho các 

nhà lãnh đạo” là một chương trình trong khuôn khổ dự án Sáng kiến tiểu vùng sông Mê Kông, với mục tiêu 

giảng dạy tiếng Anh cho các cán bộ viên chức từ các bộ ngành khác nhau, những người sẽ trở thành những nhà 

lãnh đạo tương lai, những người sẽ đóng vai trò cầu nối trong việc thiết lập và thắt chặt mối quan hệ hợp tác 

giữa các quốc gia châu Á. Khóa học đặt ra mục tiêu nhằm phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh của học viên, 

giúp họ có thể giao tiếp tự tin và hiệu quả hơn tại những hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế và khu vực.  

Buổi tập huấn giới thiệu những kỹ thuật để nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ hội nghị. Nhóm tác giả lựa 

chọn hai trong số năm kỹ thuật chính được cung cấp trong khóa học, đó là “Forum” và “Product Launch Event” 

để minh họa. Buổi tập huấn gồm ba nội dung chính, bao gồm phần trình bày chi tiết của nhóm tác giả, phần 

thực hành và đánh giá hiệu quả của khán giả tham dự. 

Vietnam’s language teaching and learning has been witnessing positive changes recently to prepare for the 

National Language 2020 Project and for the integration of the ASEAN community in 2015. Professional 

Communication Skills for Leaders is one language program in the Lower Mekong Initiative Project to teach 

English to its participants, who have been or will become global policy-makers, who create integrated sub-

regional cooperation between and among countries in the ASIA. The course aims at helping participants 

develop and maintain their English language proficiency so that they can be more competent in international 

seminars and conferences, panel discussions and so on. This article introduces techniques to improve 

Language of Meetings, which is one major components of the course. Among five techniques, the two 

techniques chosen for demonstrations are Forum and Product Launch Event. The article provides detailed 

guidelines on procedures of conducting these activities in ESP class, together with necessary notes and ready-

made handouts for teachers. 
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