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Tóm tắt: 

Trong bốn kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt đối với quá trình học và luyện các kỹ năng về ngoại ngữ, 
kỹ năng nghe hiểu được coi là một trong những yếu tố mà sinh viên chính quy không chuyên tại 
các trường đại học và cao đẳng hiện nay thấy sợ nhất. Bài viết này nhằm nêu ra thực trạng luyện 
kỹ năng nghe hiểu, đặc biệt là những khó khăn mà sinh viên hay gặp phải trong quá trình luyện 
kỹ năng nghe hiểu của đối tượng sinh viên không chuyên năm thứ 2 tại Trường Đại học Hoa Lư 
trong thời gian gần đây. Dựa vào mục đích, yêu cầu của môn học, và phân tích những khó khăn 
khách quan cũng như chủ quan, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để sinh viên học tập và 
rèn luyện kỹ năng nghe hiểu đạt hiệu quả tốt nhất.          
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Abstracts: 

Of the four language skills, especially for learning and drilling foreign language skills, listening 
comprehension skill is considered as one of the factors that a lot of studentsnot only at 
universities but also at colleges find it difficult to master. This article aims to address the practice 
of listening comprehension skills, especially the difficulties encountered in the listening 
comprehension process of non-major students at Hoa Lu University. Based on the purpose and 
requirements of the subject, and the analysis of objective and subjective difficulties, the article 
suggests some appropriate measures for students to learn and drill their listening skills 
effectively.     
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