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Học kỳ II, năm học 2020 – 2021 

Chủ đề chung: Ứng phó với các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu 

1. Nội dung chuẩn bị  

PHẦN 1: DỊCH ANH – VIỆT  

Chủ đề: Thực trạng vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa  

Giới thiệu chung: Rác thải nhựa (RTN) trên biển là một trong những vấn đề môi trường nghiêm 

trọng và cấp bách nhất hiện nay. RTN gây ô nhiễm các môi trường sống tự nhiên trên cạn, nước 

ngọt, biển thậm chí cả đáy biển sâu.  

Bài phát biểu sẽ trình bày tình hình ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam và các biện pháp Việt 

Nam đã và đang thực hiện nhằm giải quyết vấn đề này. 

Thuật ngữ/ cụm từ cần lưu ý:  

- Arctic 
- action plan 
- commitment 
- plastic waste 
- Prime Minister 
- single-use bottle 
- truckload  
- waste generation 

PHẦN 2: DỊCH VIỆT – ANH  

Chủ đề: Giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu tại Việt Nam 

Giới thiệu chung: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến 

đổi khí hậu. Bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, và nhiều thiên tai khác đã và đang gây 

trở ngại cho sự phát triển của Việt Nam.  

Bài phát biểu sẽ đề xuất các biện pháp ứng phó và tăng khả năng thích ứng, chống chịu với biến 

đổi khí hậu. 

Thuật ngữ/ cụm từ cần lưu ý:  

- đại dịch COVID-19  

- Đồng bằng sông Cửu Long 

- khả năng chống chịu 

- lũ quét 

- Ngân hàng Thế giới 

- sạt lở đất 

- thích ứng với biến đổi khí hậu 

- xâm nhập mặn 

- xóa đói, giảm nghèo 

 



2. Lưu ý khi đi thi 

- SV cần đến trước giờ thi ít nhất 15 phút. 

- Khi đi thi, SV cần mang theo thẻ SV (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu/bằng lái xe), bút 

(Giấy nháp sẽ được phát tại phòng thi). 

 

Chúc các bạn ôn tập hiệu quả và làm bài thi thật tốt! 

 

 




