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VỀ EFIS A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN
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Efis English tự hào là Trung tâm tiếng
Anh đầu tiên và duy nhất được Cục Sở
hữu Trí tuệ chứng nhận có môi trường
học tập và thực hành tiếng Anh thực tế
bằng phương pháp Dẫn Tour cho khách
du lịch nước ngoài.

Efis cung cấp các khóa học tiếng Anh cho
mọi trình độ và mục đích khác nhau. Hệ
thống khóa học tiếng Anh tại Efis English
bao gồm: giao tiếp thông dụng, chuyên sâu
giao tiếp, luyện thi Ielts 5.0, Ielts 6.5+ và
luyện thi Toeic 750+ 550+ 450+. 

Tự tin giao tiếp 3-4h liên tục
Phỏng vấn xin việc công ty Việt Nam sử dụng Tiếng Anh
Làm việc hành chính dùng Tiếng Anh

Tự tin nói chuyện với người nước ngoài 4-8 tiếng
Mở rộng vốn từ rộng và nâng cao về các lĩnh vực văn hóa,
tôn giáo, chính trị, lịch sử
Nâng cao các kỹ năng mềm, tư duy phân tích, chọn lọc

Thành thạo 4 kỹ năng, có thể vận dụng trong học tập và
cuộc sống, đúng chuẩn trình độ IELTS
Phát triển kỹ năng mềm:  tư duy sáng tạo, giải quyết vấn
đề, phân tích, phản biện, lập luận, ...
Hiểu biết hơn về các vấn đề xã hội, khoa học, văn hóa,..

Chuẩn phát âm, tự tin vận dụng khả năng tiếng Anh vào
thực tế: trong công việc và học tập
Trau dồi kỹ năng thực tế, định hướng nghề nghiệp
Nắm được bối cảnh thực tế để có thể xử lý các tình huống.

Chuẩn hóa & Xây dựng nền tảng Ngữ Âm cơ bản đến nâng
cao 
Chuẩn hóa Ngữ Pháp để tự tin sử dụng tiếng Anh
Tự tin Giao tiếp các chủ đề trong công việc, gia đình & giải trí
Sử dụng tiếng Anh để phát triển sự nghiệp

Trải nghiệm ngôn ngữ 
(Level 0-5)  

Tiếng Anh Thực hành| Tiếng Anh dẫn Tour 
(Level 6) 

IELTS cùng giảng viên 8.0 
(Mục tiêu IELTS 5.0; IELTS 6.5)   

Luyện thi TOEIC 550+ 750+

Tiếng Anh doanh nghiệp 

Efis English không những đào tạo tiếng Anh thực tế mà còn cung cấp cho người
học những phẩm chất, kiến thức, kỹ năng phải có để các bạn làm việc, học tập
và cạnh tranh trong thế giới phẳng hiện nay.

Sứ mệnh: NÂNG TẦM TRI THỨC – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Giá trị cốt lõi: LƯƠNG TÂM và CHẤT LƯỢNG

Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide luôn đi theo sứ mệnh và
giá trị cốt lõi của mình:

https://efis.edu.vn/lotrinhhoc1/
https://efis.edu.vn/tieng-anh-van-hoa-lich-su/
https://efis.edu.vn/luyen-thi-ielts/
https://efis.edu.vn/khoa-hoc-luyen-thi-toeic/


Efis English cung cấp chương trình đạo tạo tiếng Anh
cho Doanh nghiệp từ cơ bản đến chuyên sâu, tùy theo
ngành nghề và định hướng của Doanh nghiệp. 

Nội dung khóa học được thiết kế theo trình độ thực tế
của học viên dựa vào kết quả test trình độ đầu vào.

Việc đào tạo có thể được tổ chức tại trung tâm Efis hoặc
ngay tại Doanh nghiệp tùy theo yêu cầu.

Đối tượng Mục tiêu Chương trình

Doanh nghiệp muốn gửi
nhân sự đi học nâng
cao trình độ 

Doanh nghiệp  muốn tổ
chức lớp học riêng cho
nhân viên (Tại trung
tâm, hoặc tại doanh
nghiệp)  

- Doanh nghiệp muốn
tổ chức lớp học riêng
cho nhân viên (Tại trung
tâm, hoặc tại doanh
nghiệp) 
- Doanh nghiệp muốn
kết hợp các mục tiêu
khác: Teambuilding,
ngoại khóa, đào tạo nội
bộ, xếp hạng khen
thưởng,…

1

2

3

Nâng cao trình độ ngoại
ngữ

- Nâng cao trình độ
ngoại ngữ 
- Kết hợp thêm nội dung
đào tạo doanh  nghiệp
muốn nhân viên được
cải thiện bằng Tiếng
Anh 

- Nâng cao trình độ
ngoại ngữ 
- Kết hợp thêm nội dung
đào tạo doanh  nghiệp
muốn nhân viên được
cải thiện bằng Tiếng
Anh 
- Teambuilding, ngoại
khóa, thi xếp hạng,…

Lựa chọn các chương
trình (1), (2), (3) và (4)
của mục A

- Lựa chọn chương trình
(5) tại mục (A)  
- Doanh nghiệp chủ động
thay đổi nội dung phần
mình muốn nhấn mạnh
cho nhân viên

- Doanh nghiệp cùng EFIS
lựa chọn mục tiêu cho
chương trình, thời gian,
các hoạt động xen kẽ 
- Mẫu: Phụ lục 1

Đối tượng Mục tiêu Chương trình

Doanh nghiệp muốn gửi
nhân sự đi học nâng cao
trình độ 

Doanh nghiệp  muốn tổ
chức lớp học riêng cho
nhân viên (Tại trung tâm,
hoặc tại doanh nghiệp)  

- Doanh nghiệp muốn tổ
chức lớp học riêng cho
nhân viên (Tại trung tâm,
hoặc tại doanh nghiệp) 
- Doanh nghiệp muốn kết
hợp các mục tiêu khác:
Teambuilding, ngoại khóa,
đào tạo nội bộ, xếp hạng
khen thưởng,…

1

2

3

Nâng cao trình độ ngoại
ngữ

- Nâng cao trình độ ngoại
ngữ 
- Kết hợp thêm nội dung
đào tạo doanh  nghiệp
muốn nhân viên được
cải thiện bằng Tiếng Anh 

- Nâng cao trình độ ngoại
ngữ 
- Kết hợp thêm nội dung
đào tạo doanh  nghiệp
muốn nhân viên được
cải thiện bằng Tiếng Anh 
- Teambuilding, ngoại
khóa, thi xếp hạng,…

Lựa chọn các chương trình
(1), (2), (3) và (4) của mục
(A)

- Lựa chọn chương trình
(5) tại mục (A)  
- Doanh nghiệp chủ động
thay đổi nội dung phần
mình muốn nhấn mạnh
cho nhân viên

- Doanh nghiệp cùng EFIS
lựa chọn mục tiêu cho
chương trình, thời gian,
các hoạt động xen kẽ 
- Mẫu: Phụ lục 1
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B. CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH RIÊNG

CHO ĐỐI TÁC TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP 

CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA KHÓA HỌC

St
ar

te
r Có thể sử dụng Tiếng Anh trong

ngữ cảnh cơ bản giới hạn: Chào
hỏi, chỉ đường, check in,…

Level
0,1

Level
2,3

Level
4,5

Level
6

Tiếng Anh
thực hành
nâng cao

TOEIC 
750

IELTS
5.0

IELTS
6.5

TOEIC 
550

IELTS
4.0

Trải nghiệm
ngôn ngữ
nâng cao

Trải nghiệm
ngôn ngữ cơ

bản

Trải nghiệm
ngôn ngữ
nền tảng

Có thể sử dụng Tiếng Anh trong ngữ
cảnh quen thuộc; có thể sử dụng
Tiếng Anh với người nước ngoài
trong các vị trí: Lễ tân, đón tiếp

khách cơ bản, bán hàng và giới thiệu
sản phẩm căn bản bằng Tiếng Anh

Có thể sử dụng Tiếng Anh trong môi
trường làm việc hành chính sử dụng

Tiếng Anh; tiếp khách và xử lý các
tình huống khi làm việc trực tiếp với

khách nước ngoài; có thể duy trì
cuộc hội thoại 2-4 tiếng liên tục

Có thể sử dụng Tiếng Anh đi đàm
phán, làm việc với đối tác, đi công

tác các nước & dẫn khách đi chơi du
lịch

El
em

en
ta

ry
 

Pr
e-

in
te

rm
ed

ia
te

In
te

rm
ed

ia
te

Ghi chú:  Những đánh giá này chỉ mang tính chất tương đối, trình độ và kết quả thực tế có thể thay đổi 

Đối với mỗi cấp độ, học viên có thể lựa chọn
chủ đề học trước mỗi buổi học. Đó có thể là
bất cứ chủ đề nào học viên muốn tùy vào nhu
cầu của công việc và của doanh nghiệp, hoặc
dựa theo ngân hàng đề có sẵn của Efis. 
Thời lượng mỗi buổi học là 2 tiếng
Thời gian học từ 17h30-19h30 hoặc 19h30-
21h30 các ngày thứ 2-4-6 hoặc 3-5-CN

Số lượng bài học và thời gian:



Flipped learning, Incidental learning,
Case Study, Peer Review

Thảo luận, Thuyết trình Tối đa hóa cơ hội giao tiếp & Tương tác

Brainstorming & Nghiên cứu tìm hiểu
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TẠI SAO LẠI CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG EFIS GIÁ TRỊ MÀ HỌC VIÊN NHẬN ĐƯỢC

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIÊN TIẾN

HỖ TRỢ TỪ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ LỚP

CHẤT LƯỢNG LINH HOẠT

HIỆU QUẢTHỰC TẾ

HIỆU SUẤT MINH BẠCH

Khóa học đảm bảo chất lượng về nội
dung, lộ trình học và cam kết kết
quả đầu ra.  Không những cung cấp
trình độ tiếng anh mà còn là kiến
thức, kỹ năng, phẩm chất, giúp học
viên tự tin sử dụng tiếng Anh như một
công cụ

Thời gian học linh hoạt theo yêu cầu.
Có thể dễ dàng tăng tốc theo nhu cầu
team/ sẵn sàng cho việc gặp mặt đối
tác/ sẵn sàng nhận project mới.

Doanh nghiệp chọn thời gian bắt đầu
khóa học, số học viên tham gia cũng
như thời lượng phù hợp với nhu cầu.

Chuẩn hóa & Xây dựng nền tảng Ngữ Âm cơ
bản đến nâng cao 

Chuẩn hóa Ngữ Pháp để tự tin sử dụng nơi
công sở & trong cuộc sống

Tự tin Giao tiếp các chủ đề trong công việc,
gia đình & giải trí

Biết sử dụng Tiếng Anh để Phát triển bản
thân & sự nghiệp

Đội ngũ Quản Lý Lớp sẽ hỗ trợ và theo sát học viên trong suốt quá trình học
tập thông qua việc giúp đỡ, hướng dẫn và giải đáp tất cả các thắc mắc về bài học,
lịch học, điểm danh, điểm chuyên cần, cũng như những vấn đề khác liên quan đến

giáo viên và các khó khăn mà học viên gặp phải.

Đầu ra đảm bảo, cam kết bằng văn
bản, đáp ứng yêu cầu của Doanh
nghiệp. 

Học viên được kiểm tra đầu vào kỹ
càng để có lộ trình học riêng.

Nội dung chương trình được thiết kế
sát thực tế và đáp ứng nhu cầu
ngành nghề của Doanh nghiệp, các
chủ đề đa dạng và thiết thực cho công
việc và cuộc sống.

Nội dung học và thời lượng chương
trình được công khai rõ ràng, chi tiết

Báo cáo tiến trình học tập của từng
học viên đến Công ty, để tạo điều kiện
theo dõi, thứ hạng, khen thưởng,…

Nâng cao năng suất, hiệu suất làm
việc của người lao động và của doanh
nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trên
thị trường, ...

Tiếng Anh ứng dụng sẽ làm cho nhân
viên có kỹ năng phù hợp đọc hiểu/
nghiên cứu/ làm việc trực tiếp với đối
tác.



HFPTG là câu lạc bộ dẫn Tour miễn phí cho người nước ngoài,
trực thuộc Efis. Tự hào là tổ chức giáo dục đầu tiên ở Việt Nam giữ
bản quyền cho phương pháp học Tiếng Anh bằng dẫn tour,
HFPTG là môi trường thực hành tiếng Anh thực tế cho học
viên, giúp các bạn được đắm chìm trong môi trường NÓI và NGHĨ
bằng Tiếng Anh, mở rộng vốn kiến thức về mọi lĩnh vực trong cuộc
sống, về thế giới, các quốc gia, và vùng lãnh thổ khác.

HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE

Efis giúp tôi thực hiện ước mơ của mình,
tự tin trò chuyện với người nước ngoài, tôi
đã biết cách tự học và làm chủ tiếng Anh.

Tôi đã nhận được rất nhiều thứ sau khóa
học, nói tiếng Anh thành thạo, biết thêm
được văn hóa nhiều nước và kinh nghiệm
sống ...

Tôi cảm thấy tự tin về mình hơn, hiểu biết
hơn về đất nước mình, tôi nhận được
không chỉ là tiếng Anh mà còn là kiến
thức, kỹ năng, ...

Tiếng Anh không còn khó nữa, tôi có thể
tự tin trò chuyện về mọi chủ đề như văn
hóa, lịch sử, chính trị, ...

Hoàng Hải - Giáo viên

Cường - Nhân viên văn phòng Quân - Công chức nhà nước

Dương Bá Sơn - IT

Efis cung cấp cho học viên các khóa học online miễn phí, từ phát âm, từ vựng, ngữ
pháp đến bí quyết học, ... Các chủ đề đa dạng giúp học viên phát triển kỹ năng tự
học tiếng Anh, việc rèn luyện mỗi ngày chính là chìa khóa để chinh phục tiếng Anh
dễ dàng nhất.

Phát âm 44 âm
chuẩn

Ngữ pháp cơ
bản giao tiếp

Từ vựng theo
chủ đề

Tiếng Anh văn
hóa lịch sử 

Từ vựng IELTS

NGUỒN HỌC ONLINE MIỄN PHÍ

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
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GẶP GỠ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Đội ngũ giảng viên của Efis đều là những người có bằng cấp giảng dạy, kinh
nghiệm nhiều năm trong nghề và được training bài bản tại Efis. Các giảng
viên đều  có kinh nghiệm học tập và làm việc trong các môi trường chuyên
nghiệp: Kế toán, kỹ sư công nghệ, du lịch ...

Chúng tôi cung cấp các gói học phí phù hợp với quy mô của tất cả các doanh
nghiệp từ nhỏ đến lớn, với chính sách như sau:

CEO, Founder của Efis Language Center
Kỹ sư Đại học Bách Khoa, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Ngoại
Thương HN
Kinh nghiệm phỏng vấn và làm việc nhiều năm tại các tập đoàn đa quốc
gia trong nước và quốc tế (Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông, New Zealand)
như ABB, Canon, và Viettel. 
Tư vấn hướng nghiệp, giải đáp thắc mắc về nghề nghiệp, định hướng học
tập và phát triển bản thân cho hàng nghìn học viên

Trên 3 năm kinh nghiệm
giảng dạy tại Efis
Tốt nghiệp đại học
ngoại ngữ
Chứng chỉ IELTS
Chứng chỉ sư phạm

Trên 4 năm kinh nghiệm
giảng dạy tại Efis
Tốt nghiệp đại học
chuyên ngành kế toán
TOEIC 900
Chứng chỉ sư phạm

Kinh nghiệm 5 năm giảng
dạy tiếng Anh
Tốt nghiệp đại học chuyên
ngành du lịch tại Ukraina
IELTS 8.0
Chứng chỉ sư phạm

Giảng Viên: Lê Tài

Giảng Viên: Minh Trang Giảng Viên: Ngọc Anh Giảng Viên: Lê Thảo

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ DÀNH CHO

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Số lượng học viên
trong một hợp đồng Mức ưu đãi

từ 10 đến 19 15 %

từ 20 đến 35 20 %

từ 36 trở lên 30 %


