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Bài thi TOEIC đã được cập nhật cấu trúc. Bài thi cập nhật vẫn giữ 
nguyên thời gian thi (2 giờ, bao gồm 45 phút cho phần Nghe 
hiểu và 75 phút cho phần Đọc hiểu), cách làm bài thi bằng bút 
chì trên giấy và giữ nguyên độ khó. Thang điểm bài thi TOEIC 
cũng không thay đổi và điểm số của bài thi cập nhật vẫn có thể 
dùng để so sánh với kết quả thi TOEIC trước đây. Bảng sau chỉ ra 
những thay đổi chính trong bài thi TOEIC cập nhật:

Bài thi TOEIC cũPhần Đọc hiểu
Hoàn thành câu
Hoàn thành đoạn văn

Đọc hiểu đoạn đơn

Đọc hiểu đoạn kép

Tổng số 100 câu hỏi 100 câu hỏi

40 câu hỏi
12 câu hỏi
28 câu hỏi (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi 
tương ứng)

29 câu hỏi (10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-4 câu hỏi 
tương ứng)

20 câu hỏi (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi) 25 câu hỏi (5 nhóm đoạn, mỗi nhóm có 5 câu hỏi)

30 câu hỏi
16 câu hỏi

Phần 5
Phần 6

Phần 7

Bài thi TOEIC cập nhật

Bài thi TOEIC cũPhần Nghe hiểu
Mô tả tranh
Hỏi - đáp

Hội thoại ngắn

Độc thoại

Tổng số 100 câu hỏi 100 câu hỏi

10 câu hỏi
30 câu hỏi
30 câu hỏi (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi 
tương ứng)

39 câu hỏi (13 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi 
tương ứng)

30 câu hỏi (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi 
tương ứng)

30 câu hỏi (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi 
tương ứng)

6 câu hỏi
25 câu hỏi

Phần 1
Phần 2

Phần 3

Phần 4

Bài thi TOEIC cập nhật

.

.



Nhiều công ty sử dụng bài thi TOEIC để xây dựng tiêu chuẩn 
Anh ngữ cho các vị trí công việc dựa trên yêu cầu về trình độ 
Anh ngữ cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Công ty 
của bạn có thể đòi hỏi nhân viên phải đạt được một điểm số 
TOEIC tối thiểu vì trình độ tiếng Anh tương ứng với mức điểm 
đó là mức trình độ cần thiết cho các vị trí công tác. Nhiều công 
ty tổ chức các khóa đào tạo Anh ngữ giúp nhân viên của mình 
đạt được mức điểm TOEIC mục tiêu- mức điểm đó sẽ phản ánh 
trình độ Anh ngữ cần thiết để đáp ứng những yêu cầu khách 
quan của một công việc cụ thể. 

Bối cảnh thường gặp trong bài thi TOEIC

.
N



TOEIC Background Questionnaire mẫu (trang
13 -14) được trình bày trong tài liệu hướng dẫn.

Bài thi TOEIC không dựa trên nội dung của khóa đào tạo Anh 
ngữ cụ thể nào mà đánh giá trình độ sử dụng Anh ngữ hiện tại 
của mỗi cá nhân. Việc nâng cao trình độ Anh ngữ đòi hỏi lượng 
thời gian đáng kể và quá trình học tập kết hợp với thực hành. 
Là chương trình đánh giá trình độ Anh ngữ sử dụng trong môi 
trường làm việc quốc tế, TOEIC không kiểm tra kiến thức trong 
công việc cũng như vốn từ vựng chuyên ngành của thí sinh mà 
đơn giản là trình độ sử dụng tiếng Anh trong công việc hàng 
ngày.

Thẻ nhân viên/Thẻ ngành có ảnh, đầy đủ thông tin cá nhân



info@iigvietnam.com

Mặc dù bài thi được tổ chức dưới sự giám sát và bảo mật nghiêm 
ngặt nhưng những trường hợp làm trái quy định vẫn có thể xảzy 
ra. Liên hệ ngay với IIG Việt Nam nếu bạn phát hiện ra bất kỳ 
hàng vi vi phạm nào, bao gồm nhưng không giới hạn những ví 
dụ dưới đây: 



Mô tả tranh

Bạn sẽ nghe: Now listen to the four statements.
  (A) They’re moving some furniture.
  (B) They’re entering a meeting room.
  (C) They’re sitting at a table.
  (D) They’re cleaning the carpet.

Phương án (C) They’re sitting at a table. miêu tả chính xác 
nhất nội dung bức tranh, vì vậy chọn đáp án là (C) và ghi 
nhận vào phiếu trả lời



Câu hỏi mẫu

Câu hỏi 1:

Bạn sẽ xem

1.  

Bạn sẽ nghe:  1. Look at the picture marked number 1
  in your test book.
  (A) He’s shoveling some soil.
  (B) He’s moving a wheelbarrow.
  (C) He’s cutting some grass.
  (D) He’s planting a tree.

Câu hỏi 2:

Bạn sẽ xem

2.

Bạn sẽ nghe:  2. Look at the picture marked number 2
  in your test book.
  (A) A woman is putting on a pair of
  shoes.
  (B) A woman is dusting a television
  screen.
  (C) A woman is watching television.
  (D) A woman is plugging a power
  cord into an outlet.

2. Phần 2: Hỏi - đáp

 Hướng dẫn: Trong mỗi câu, thí sinh sẽ được nghe một câu 
hỏi hoặc một câu miêu tả và 3 phương án trả lời. Các câu hỏi 
và trả lời sẽ không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một 
lần. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), 
(B) hoặc (C) cho mỗi câu hỏi, sau đó tô vào phương án trả lời 
tương ứng trong phiếu trả lời.

Ví dụ

Bạn sẽ nghe:   Where is the meeting room?

Bạn cũng sẽ nghe:   (A) To meet the new director.
  (B) It’s the �rst room on the right.
  (C) Yes, at two o’clock.

Phương án trả lời chính xác nhất cho câu hỏi “Where is the 
meeting room?” là (B), “It’s the �rst room on the right” . Vì vậy, 
sẽ chọn đáp án (B) và ghi nhận vào phiếu trả lời. 

Câu hỏi mẫu

Câu hỏi 7

Bạn sẽ nghe:   7. Where’s the new fax machine?

Bạn cũng sẽ nghe:   ((A) Next to the water fountain.
  (B) I’ll send a fax tomorrow.
  (C) By Wednesday.

Câu hỏi 8

Bạn sẽ nghe:   8. How well does Thomas play the violin?

Bạn cũng sẽ nghe:   (A) Sure, I really like it.
  (B) Oh, he’s a professional.
  (C) I’ll turn down the volume.

Câu hỏi 9

Bạn sẽ nghe:   9. Martin, are you driving to the client  
   meeting?

Bạn cũng sẽ nghe:   (A) Oh, would you like a ride?
  (B) Nice to meet you, too.
  (C) I thought it went well!

Câu hỏi 10

Bạn sẽ nghe:    10. Mariko announced that she’s retiring in  
  April.

Bạn cũng sẽ nghe:   (A) How many did you count?
  (B) I’m not tired at all.
  (C) Right, she’s been here twenty�ve years.



3. Phần 3: Hội thoại ngắn

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ nghe một số đoạn 
hội thoại giữa hai người. Trong mỗi đoạn hội thoại, thí sinh 
sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung của đoạn hội thoại. Thí 
sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B), 
(C) hoặc (D) cho mỗi câu hỏi, sau đó tô vào phương án trả 
lời tương ứng trong phiếu trả lời. Những đoạn hội thoại 
này không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Ví dụ

Bạn sẽ nghe:   Questions 32 through 34 refer to the
  following conversation:

(Nữ)   Hello. I’m calling about a co�ee
  machine I purchased from your Web
  site. It stopped working even though I
  haven’t had it for very long. I expected
  it to last much longer than this.

(Nam)    Oh, I’m sorry to hear that. Our warranty
  covers products for up to a year. Do
  you know when you bought it?

(Nữ)   I’ve had it for a little over a year, so the
  warranty has probably just expired. This
  is so disappointing.

(Nam)    Well, I’ll tell you what we can do.
  Although we can’t replace it, since
  you’re a valued customer I can o�er
  you a coupon for forty percent o� your
  next purchase.

Bạn sẽ nghe tiếp: 32. Why is the woman calling?

Bạn sẽ đọc:   32. Why is the woman calling?
  (A) To cancel an order
  (B) To complain about a product
  (C) To redeem a gift card
  (D) To renew a warranty

Bạn sẽ nghe:   33. What does the man ask the woman
  about?

Bạn sẽ đọc:   33. What does the man ask the woman
  about?
  (A) A model name
  (B) A brand of co�ee
  (C) A catalog number
  (D) A date of purchase

Bạn sẽ nghe:   34. What does the man o�er to do?

Bạn sẽ đọc:   34. What does the man o�er to do?
  (A) Provide a discount
  (B) Send a free sample
  (C) Extend a warranty
  (D) Issue a refund

Bạn sẽ nghe:   Questions 41 through 43 refer to the
  following conversation and list.

(Nữ)   Larry, we have a new graphic designer
  starting next month and we’ll need to
  set her up with a laptop and extra
  monitor. Can you place orders for those?

(Nam)    Sure. You know our vendor has raised
  their prices, right?

(Nữ)   Really?

(Nam)    Yes. I just looked at the catalog a few
  minutes ago, and their current models
  are more expensive.

(Nữ)   Right. Well, our budget per work area is
  $1,000 maximum. So let’s order the
  system with the largest screen that falls
  within that price.

(Nam)    OK. I’ll take a look at the prices again
  and place the order.

Bạn sẽ nghe tiếp: 41. What does the woman ask the man
  to do?

Bạn sẽ đọc:  41. What does the woman ask the man
  to do?
  (A) Order some equipment
  (B) Find a new vendor
  (C) Repair a laptop
  (D) Contact a job candidate

Bạn sẽ nghe:   42. What problem does the man
  mention?

Bạn sẽ đọc:   42. What problem does the man
  mention?
  (A) A designer has left the company.
  (B) A supplier has increased its prices.
  (C) A computer model has been 
  discontinued.
  (D) A departmental budget has been   
  reduced.



                                                                                                         

Bạn sẽ nghe:   43. Look at the graphic. What size screen
  will the man order?

Bạn sẽ đọc:  43. Look at the graphic. What size screen
  will the man order?
  (A) 11 inches
  (B) 13 inches
  (C) 15 inches
  (D) 17 inches

4. Phần 4: Độc thoại

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ nghe một số đoạn 
thông tin do một người nói. Trong mỗi đoạn thông tin, thí 
sinh sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung được đề cập. Thí 
sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B), 
(C) hoặc (D) cho mỗi câu hỏi, sau đó tô vào phương án trả 
lời tương ứng trong phiếu trả lời. Những đoạn thông tin 
này không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Ví dụ

Bạn sẽ nghe:  Questions 71 through 73 refer to the   
  following telephone message.

(Nam)    Hello Mr. Lee, this is Thomas from BKS  
  Auto Shop calling with some informa-
tion    about your car repair. I know we told you  
  that it would take until next week to get
  the part we ordered, but we got the part
  early, and I was able to �nish the repair.
  We’re going to be closing for the day in a
  few minutes, but you’re welcome to
  come get your car anytime tomorrow. If
  you need a ride to the shop tomorrow,  
  let me know, and I can arrange one for  
  you.

Bạn sẽ nghe tiếp: 71. What does the speaker say about the
  repair?

Bạn sẽ đọc:  71. What does the speaker say about the
  repair?
  (A) It is not required.
  (B) It has been �nished early.
  (C) It will be inexpensive.
  (D) It is covered by a warranty.

Bạn sẽ nghe:   72. When can the listener pick up
  his car?

Bạn sẽ đọc:  72. When can the listener pick up
  his car?
  (A) Today
  (B) Tomorrow
  (C) Next week
  (D) In two weeks

Bạn sẽ nghe:   73. What does the speaker o�er to do?

Bạn sẽ đọc:  73. What does the speaker o�er to do?
  (A) Look for a used part
  (B) Refund the cost of a charge
  (C) Send an invoice
  (D Arrange a ride

Phần II: Đọc hiểu
Trong phần này, thí sinh sẽ được đọc những đoạn văn khác 
nhau và trả lời một số loại câu hỏi đọc hiểu. Phần Đọc hiểu 
kéo dài 75 phút với 3 hợp phần có hướng dẫn cụ thể. Thí sinh 
nên cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt trong thời 
gian cho phép.

Thí sinh không ghi nhận phương án trả lời vào cuốn đề thi mà 
tô vào các chữ cái tương ứng với câu trả lời trong phiếu trả lời.

5. Phần 5: Hoàn thành câu

Hướng dẫn: Mỗi câu sẽ bị khuyết một từ hay một cụm từ và 
có 4 phương án lựa chọn. Thí sinh chọn một phương án đúng 
nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó tô vào phương án trả lời 
tương ứng trong phiếu trả lời. 

Ví dụ

101.  Customer reviews indicate that many modern
 mobile devices are often unnecessarily _______ .
 (A) complication
 (B) complicates
 (C) complicate
 (D) complicated

102.  Jamal Nawzad has received top performance
 reviews _______ he joined the sales department
 two years ago.
 (A) despite
 (B) except
 (C) since
 (D) during 

103.  Gyeon Corporation’s continuing education policy
 states that _______ learning new skills enhances
 creativity and focus.
 (A) regular
 (B) regularity
 (C) regulate
 (D) regularly

104.  Among _______ recognized at the company
 awards ceremony were senior business analyst
 Natalie Obi and sales associate Peter Comeau.
 (A) who
 (B) whose
 (C) they
 (D) those

105.  All clothing sold in Develyn’s Boutique is made
 from natural materials and contains no _______
 dyes.
 (A) immediate
 (B) synthetic
 (C) reasonable
 (D) assumed



                                                                                                         Câu hỏi mẫu

6. Phần 6: Hoàn thành đoạn văn

Hướng dẫn: Trong đoạn văn sẽ có một số câu bị khuyết một 
từ hoặc một cụm từ. Thí sinh cần lựa chọn đúng từ hoặc cụm 
từ thiếu đó để hoàn thành đoạn văn. Mỗi câu hỏi có 4 phương 
án lựa chọn.  Thí sinh chọn một phương án đúng nhất (A), (B), 
(C) hoặc (D) sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong 
phiếu trả lời. 

Ví dụ
Questions 131–134 refer to the following e-mail.

 Ví dụ
Questions 147–148 refer to the following advertisement.

147.  What is suggested about the car?
 (A) It was recently repaired.
 (B) It has had more than one owner.
 (C) It is very fuel e�cient.
 (D) It has been on sale for six months.

148.  According to the advertisement, why is Ms.   
 Ghorbani selling her car?
 (A) She cannot repair the car’s temperature   
 control.
 (B) She �nds it di�cult to maintain.
 (C) She would like to have a newer model.
 (D) She is leaving for another country.

Questions 152–153 refer to the following text message
chain.131.  (A) interest

 (B) interests
 (C) interested
 (D) interesting

132.  (A) develop
 (B) raise
 (C) open
 (D) complete

133.  (A) After all
 (B) For
 (C) Even so
 (D) At the same time

134.  (A) Let me explain our plans for on-site sta�
 training.
 (B) We hope that you will strongly consider
 joining us.
 (C) Today’s training session will be   
 postponed
 until Monday.
 (D) This is the �rst in a series of such lectures.

7. Phần 7: Đọc hiểu

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ đọc một số 
dạng văn bản như đoạn tạp chí, bài báo, email và tin 
nhắn. Mỗi đoạn sẽ có một số câu hỏi. Thí sinh cần 
chọn một phương án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) 
sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong 
phiếu trả lời.

To: Project Leads
From: James Pak
Subject: Training Courses
To all Pak Designs project leaders:

In the coming weeks, we will be organizing several training 
sessions for _______ employees. At Pak Designs, we believe 
that with the proper help and support from our senior project 
leaders, less experienced sta� can quickly _______ a deep
understanding of the design process. _______ , they can 
improve their ability to communicate e�ectively across 
divisions. When employees at all experience levels interact, 
every employee’s competency level rises and the business 
overall bene�ts. For that reason, we are urging experienced 
project leaders to attend each one of the interactive seminars 
that will be held throughout the coming month. _______

Thank you for your support.
James Pak
Pak Designs



Câu hỏi mẫu

152.  What is suggested about Mr. Bach?
 (A) He has been to Kansai more than   
 once.
 (B) He currently works in Beijing.
 (C) He is on a business trip.
 (D) He works for Fly Right Airlines.

153.  At 12:15, what does Mr. Otani mean   
 when he writes, “Sure thing”?
 (A) He has con�rmed the arrival time of a  
 �ight.
 (B) He is certain he will be able to �nd a  
 parking place.
 (C) He agrees to wait at the door near the
 customs area.
 (D) He knows Mr. Bach must pass   
 through customs.

Questions 196–200 refer to the following
advertisement, online shopping cart, and e-mail.

196.  In the advertisement, the word “top” in
 paragraph 1, line 2, is closest in meaning to
 (A) maximum
 (B) favorite
 (C) important
 (D) upper

197.  What are Sparky Paints customers advised to do?
 (A) Apply an adhesive to color samples
 (B) Visit a store to compare paint colors
 (C) Adjust the color on their computer monitor
 (D) Order samples of several similar colors

198.  What is most likely true about order #3397 ?
 (A) It arrived within two business days.
 (B) It included an extra sample.
 (C) It was shipped in February.
 (D) It contained four gallons of paint.

199.  Which color does Mr. Phan indicate that he likes?
 (A) Caspian Blue
 (B) Deep Sea Blue
 (C) Stormy Blue
 (D) Misty Gray

200.  What problem does Mr. Phan mention in his
 e-mail?
 (A) He received the wrong item.
 (B) He was charged the wrong price.
 (C) The delivery time was too long.
 (D) The instructions were too confusing.

Đáp án
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13 -14

15 -16

tài liệu hướng dẫn này.

tài liệu hướng dẫn này.

dõi sự tiến bộ của thí sinh, nhân viên đã từng thi TOEIC từ hai lần 
trở lên để phục vụ cho kế hoạch đào tạo Anh ngữ cụ thể. Tùy 
từng trường hợp, cán bộ hướng dẫn sẽ cung cấp cho thí sinh mã 
số thích hợp điền vào phần này.
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Chứng chỉ và Phiếu điểm TOEIC

Kết quả bài thi TOEIC

Kích

17

(10-990)
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trong khoảng 25 điểm so với “điểm thưc” đối với mỗi phần Nghe 
hiểu và Đọc hiểu.

N

ở từng dải điểm cụ thể. 

cho từng dải điểm. Phiếu điểm của bài thi TOEIC cập nhật có 5 
phần mô tả trình độ sử dụng tiếng Anh cho kỹ năng Nghe hiểu 
và 4 phần mô tả cho kỹ năng Đọc hiểu.
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6

Lên danh sách đồ dùng cần mang cho kỳ nghỉ cuối tuần

Lên danh sách đồ dùng cần mang 
cho kỳ nghỉ cuối tuần

Viết thư tự giới thiệu bản thân và 
miêu tả bằng cấp và phẩm chất

Viết báo cáo dài 5 trang theo văn 
phong trang trọng về một dự án đã 
thực hiện

pháp thống kê khoa học, nếu được sử dụng một cách hợp lý sẽ 
hỗ trợ một cách hiệu quả cho quá trình đưa ra các quyết định 
trong công tác tuyển dụng, đánh giá và đề bạt sắp xếp cán bộ 
của công ty, các tổ chức đa quốc gia-những nơi mà kỹ năng sử 
dụng tiếng Anh là yêu cầu hết sức cần thiết với công việc.
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     Phân loại các ứng viên ứng tuyển tại một tập đoàn hay một 
tổ chức-nơi Anh ngữ giao tiếp trong công việc được coi như 
một kỹ năng nghề nghiệp bắt buộc

Hướng dẫn

nghiệm yêu cầu cho vị trí mục tiêu, thư giới thiệu của quản lý và 
đồng nghiệp cũ. Khi kết hợp sử dụng cùng các tiêu chí khác, 
phiếu điểm TOEIC sẽ là công cụ hữu hiệu trong việc tuyển dụng, 
đánh giá, bổ nhiệm vị trí công tác, hoặc quyết định liên quan 
đến học tập.

.

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tòa nhà IIG, 75 Giang Văn Minh, 
Q.Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3649 5999
Email: info@iigvietnam.com

Chi nhánh Đà Nẵng
19 Hoàng Văn Thụ, Q. Hải Châu, TP. 
Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84-236) 3565 888
Email: info@iigvietnam.com

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tầng 1, Tháp 1, Tòa nhà Sun 
Avenue, Số 28 Mai Chí Thọ, 
P. An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3990 5888
Email: info@iigvietnam.com 



Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam là đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam, Lào, 
Campuchia và Myanmar. Ngoài bài thi TOEIC, IIG Việt Nam còn giới thiệu và phát triển các bài thi, chương trình đánh giá 
quốc tế khác như: TOEIC Bridge, TOEIC Speaking and Writing; TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEFL iBT; SAT; GRE; 

Learning Center), TOEFL Junior Learning Course, TOEFL Primary Learning Course, Criterion…

19 Hoàng Văn Thụ, Q. Hải Châu, 
TP. Đà Nẵng, Việt Nam

(84-24) 3649 5999

Tầng 1, Tháp 1, Tòa nhà Sun Avenue, 
Số 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận2, 
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
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