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Abstract: 
 

IELTS (International English Language Testing System) is one of the international prestigious 
tests which aim to examine learners’ language proficiency. The test includes four papers: 
Listening, Reading, Writing and Speaking. Learners’ proficiency levels are identified by a 9-
band scale. Learners can choose to take the Academic Module or General Training Module, 
basing on the purpose of their language use (such as study, job application, immigration, etc.). 
In this paper, the author will analyze and evaluate the Writing paper of the Academic Module. 
In general, the IELTS Writing test achieves high practicality, although its reliability and 
validity are not absolute. Therefore, the test, on the whole, is still useful for individuals and 
society.                   
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Tóm tắt: 
 
 
IELTS (International English Language Testing System) là một trong những kỳ thi quốc tế uy 
tín nhằm kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh của người học. Bài thi bao gồm bốn kỹ năng: 
Nghe, Nói, Đọc, Viết và được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 9. Tuỳ vào mục đích sử dụng 
ngôn ngữ (du học, xin việc, nhập cư, v.v..), người học có thể lựa chọn hình thức thi Học thuật 
hoặc Đào tạo chung. Ở bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích, nhận định về bài thi Viết 
thuộc hình thức thi Học thuật của kỳ thi IELTS. Nhìn chung, bài thi viết IELTS có tính thực 
tiễn cao dù độ tin cậy và tính chính xác chưa đạt mức độ tuyệt đối. Vì vậy, tổng thể bài thi vẫn  
có tính hữu ích đối với mục đích sử dụng của cá nhân và xã hội.    
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