
 VNU – ENGLISH PROFICIENCY TEST 

 
SPEAKING – PART 3 

 

Topic 

Vietnam has been facing brain drain in some recent decades. What are the reasons that many 

overseas Vietnamese students do not want to return to work in Vietnam? Support your position 

with reasons and examples taken from your reading, experience, or observations. 

 

Topic 

“Never spend your money before you have earned it.” – Thomas Jefferson   

Do you agree or disagree with this statement? Give reasons and examples from your reading, 

experience or observations to support your point of view.    

 

Topic 

Trash and pollutants have been increasingly dumped into the sea. What are some 

consequences of this action? Give your opinion and support it with reasons and examples 

taken from your reading, experience, or observations. 

 

Topic 

“It is impossible to have both a successful career and a happy family life at the same time.” 

Do you agree or disagree with this point of view? Give reasons and examples from your 

reading, experience or observations to support your point of view. 

 

Topic 

Should men share housework and child care, or should they, as the stronger sex, only try to 

earn money for their families? Give your opinion and support it with reasons and examples 

taken from your reading, experience, or observations. 

 

 
Note: Any shared or copied ideas in Part 3 will result in a score of 0. 

 

 

 

 



 

 

 

Bước 1: Đăng nhập 
 Nhập tên đăng nhập và mật khẩu là Số 

Báo Danh của thí sinh 
 Sau đó click nút Đồng Ý 
 Hiện ra cửa sổ thông báo -> Click Yes 

 

Bước 2: Làm bài thi 

 Click nút Speaking để bắt đầu thi khi nghe 
giám thị phát hiệu lệnh. 
 

Lưu ý: Thời gian được mặc định tự động đếm 
ngược theo cấu trúc bài thi, khi hết thời gian, 
phần mềm sẽ tự động chuyển sang các phần 
tiếp theo.  

Lưu ý: Trong mỗi phần thi 

 Thời gian chuẩn bị (Preparation time) 
Xuất hiện thanh thời gian đếm ngược và 
biểu tượng đồng hồ 

 
 Thời gian thu âm (Response time) Xuất 

hiện thanh thời gian đếm ngược và biểu 
tượng Micro thu âm. Thí sinh bắt đầu nói to 
vào Micro để ghi âm phần thi của mình. 

 
. 

Bước 4: Kết thúc phần thi Speaking 

 Sau khi kết thúc thời gian thu âm phần 3, 
chương trình sẽ kết thúc phần thi Nói của 
thí sinh 

 Sau đó, thí sinh click nút Đóng bên dưới 
và click nút Yes để kết thúc phần thi của 
mình. 

Lưu ý: Sau khi chương trình kết thúc, thí sinh 
giữ im lặng, trật tự và nghe giám thị hướng dẫn 
thí sinh nghe lại phần thi Nói của mình. 
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