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In the modern world, people no longer need to use food or products from animals,
such as medicine and clothing. Do you agree or disagree with that statement?

Phân tích
Đây là một chủ đề quen thuộc liên quan đến “Animals”. Đã có một số đề thi IELTS tương
tự, ví dụ:
• A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that
they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ
animals to satisfy their various needs, including uses for food and research.
Discuss both views and give your opinion.
• Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines and to test
the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned
because it is morally wrong to cause animals to suffer, while others are in favour of them
because of their benefits to humanity.
Discuss both views and give your own opinion.
Về ý tưởng và cách lập luận 2 đề trên tương tự với cách phát triển bài cho đề “people
no longer need to use food or products from animals, such as medicine and clothing”.
Người viết lưu ý cần đưa ra quan điểm cá nhân rõ ràng ở mở bài và phát triển chứng
minh ý kiến xuyên suốt thân bài. Dưới đây là một cách tiếp cận và phát triển ý cho đề
bài này.
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Cấu trúc
Introduction
Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra ý
kiến cá nhân đồng ý với quan điểm
đưa ra ở đề bài.

Step

01
Body 1

Step

02

Đoạn thân bài thứ nhất bàn luận
rằng ăn thịt động vật nhiều sẽ gây
ra nhiều bệnh tật cũng như có nhiều
loại thực phẩm thay thế khác.

Body 2
Đoạn thân bài thứ hai khẳng định
việc sử dụng động vật để làm thuốc
không được xã hội ủng hộ và có
nhiều loại thuốc làm từ thực vật có
tác dụng chữa bệnh tốt hơn. Thêm
vào đó chúng ta cũng không còn cần
phụ thuộc vào động vật để sản xuất
quần áo nữa.

Step

03

Step

04
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Conclusion
Kết bài khẳng định và tóm tắt lại
đại ý của toàn bài viết.
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Bài mẫu
The argument over the use of animals to provide food, medicine, and clothing has been
ongoing for years. Some people consider the killing of animals to produce food and
other products to be unnecessary. In my view, I agree with this idea and will discuss
several compelling reasons in this essay.
These days, we are faced with many public health challenges regarding poor health
conditions, including cancer and heart disease, caused by excessive consumption of
meat on a regular and long-term basis. Experts are calling for a change in human diets
so that people can enjoy better health. Fortunately, many alternative meat products are
available on the market. In fact, vegetarian diets are being favored by a growing number
of people and can provide the same amount of nutrients for consumers. In particular,
mushrooms and tofu contain high levels of protein, a kind of nutrient presumably only
found in meat, and can therefore be used as a substitute.
Furthermore, medical experiments on animals and medicines manufactured from
animals’ body parts received little endorsement in the past. Nowadays, herbs and many
other types of plant-based medicines, such as ginseng, can cure many diseases, prolong
human life expectancy, and aid medical practitioners in the treatment of many illnesses.
More seriously, thousands of wild animals, such as tigers and minks, are killed each year,
with their fur taken to produce coats and accessories for the fashion industry. There are
now similar products made from plants and artificial materials that can fulfill our needs.
Animals do not have to suffer for our needs anymore.
In conclusion, I think that our needs and desires do not justify the suffering of animals
and animal products are no longer necessary. We can choose a different source of
nourishment, medicine and clothing without any toll on wild animals.
(300 từ)
Estimated Overall Band Score: 8.5
TR 9.0

CC 8.0
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Từ vựng
1. Public health challenges: Nhiều thách thức liên quan đến sức khỏe nhân dân
2. Excessive consumption of meat: Sự tiêu thụ thịt quá đà
3. Enjoy better health: Tận hưởng sức khỏe tốt hơn
4. Alternative meat products: Các sản phẩm thay thế thịt
5. Contain high levels of protein: Chứa hàm lượng protein cao
6. Receive little endorsement: Nhận được rất ít sự ủng hộ
7. Plant-based medicines: Các loại thuốc làm từ thực vật
8. Fulfill our needs: Đáp ứng nhu cầu của chúng ta
9. Justify the suffering of animals: Bào chữa cho sự chịu đựng của động vật

Áp dụng luyện tập
Ngoài cách phát triển ý theo bài mẫu trên, người viết có thể phát triển bài này theo
các hướng sau:
Đồng ý với quan điểm của đề bài

Không đồng ý với quan điểm của đề bài

Có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy
ăn thịt động vật không có lợi bằng việc
ăn chay.

Con người cần thực phẩm từ động vật
để đủ chất dinh dưỡng để tồn tại.

Việc sử dụng động vật để sản xuất
thuốc là vô nhân đạo, khiến cho nhiều
loại động vật bị đẩy ra lề tuyệt chủng.

Các loại thuốc mới thử nghiệm trên
con người là quá huy hiểm nên cần thử
nghiệm trên động vật trước.
Sản phẩm quần áo từ động vật tốt. an
toàn và có tính thẩm mĩ cao hơn các
loại chất liệu nhân tạo khác.

Các ý tưởng trên đều có thể được lấy ra để phát triển cho các đề ở mục “Phân tích đề
bài”.
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The best way to ensure the growth of children is to make parents take
parenting courses. Do you agree or disagree?

Phân tích
Đây là một chủ đề cụ thể và ít ra, liên quan đến “Children & Family”. Đã có một vài lần
chủ đề tương tự được lấy làm đề thi Viết cho kỳ thi IELTS. Một số đề cùng chủ đề như:
• Caring for children is probably the most important job in any society. Because of this, all
mothers and fathers should be required to take a course that prepares them to be good
parents. To what extent do you agree or disagree with this view?
• There are more and more parents working full time. Some people argue that childcare
centres are the best in taking care of young children. Others think grandparents are better
carers. Discuss both views and give your opinion.
Với dạng đề bài “The best way” rất quen thuộc này thì người viết có rất nhiều sự lựa
chọn để phát triển bài. Người viết có thể dành 2 đoạn thân bài để chứng minh rằng việc
bố mẹ tham gia lớp học kỹ năng nuôi dạy con cái là cách tốt nhất cho sự phát triển của
trẻ em. Hoặc người viết có thể không đồng ý và đưa ra những cách tốt hơn hoặc phản
biện rằng việc ép bố mẹ tham gia những khóa học này là vô lý.
Dưới đây là một cách tiếp cận và phát triển ý cho đề bài này.
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Cấu trúc
Introduction
Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra ý
kiến cá nhân không đồng ý với quan
điểm đưa ra ở đề bài.

Step

01
Body 1
Đoạn thân bài thứ nhất bàn luận

Step

02
Body 2
Đoạn thân bài thứ hai lại đưa ra một
lập luận đối nghịch đó là bố mẹ có
thể học được cách chăm sóc con cái
một cách tự nhiên khi làm cha mẹ.
Thứ 2 đó là nhiều bố mẹ đã có kinh
nghiệm chăm sóc con cái qua quá
trình trưởng thành và sự ảnh hưởng
văn hoá của họ. Cuối cùng là bố mẹ
nên có quyền được tự do chọn lựa
có tham gia khoá học hay không.

Ngoài ra cũng giúp bố mẹ hiểu được
cách giải quyết với những đứa trẻ
cứng đầu, đặc biệt là trong độ tuổi
vị thành niên.

Step

03

Step

04

IELTS Writing Task 2 - ieltsjenny.com

rằng tham gia vào những khóa học
này sẽ trang bị nhiều kĩ năng và kiến
thức trong việc nuôi dạy trẻ.

Conclusion
Kết bài khẳng định và tóm tắt lại
đại ý của toàn bài viết.
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Bài mẫu
Some people believe that parents should be made to undertake parenting courses in
order to guarantee that their children develop well. Personally, I disagree with this idea
and will outline the reasons below.
On the one hand, parenting courses could equip parents with necessary skills and
knowledge to help them deal with raising their children. For example, many first-time
parents can be overwhelmed by the responsibility of caring for their new born infant.
Without proper instruction, they do not know how to handle or care for their baby most
effectively. Parenting courses could help parents to overcome these common problems.
Similarly, many parents have a great deal of trouble dealing with troublesome teenagers
who are misbehaving while going through adolescence. Parenting courses could also
help parents to better understand and deal with these issues.
However, while parenting courses could provide a lot of good skills and information to
parents, many people would argue that parenting is an innate skill that every mother
and father can naturally access once they have a child. For example, many mothers
instinctively know how to hold and care for their child as soon as it is born. In addition,
many people have their own ideas about what good parenting involves due to their own
upbringing, and cultural influences. Lastly, many people would consider it ridiculous
that people should be forced to attend parenting courses as people should be free to
make their own decisions.
In conclusion, although parenting courses could provide some beneficial outcomes
for both parents and children, I believe that it should be up to the parents to decide
whether or not they wish to participate in such courses.
(276 từ)
Estimated Overall Band Score: 8.5
TR 8.0

CC 9.0

ZIM Academic
English School - https://zim.vn/
16 Task
IELTS Writing
2 - ieltsjenny.com

LR

8.0

GRA 9.0

Page 8 of 147

Từ vựng
1. To undertake parenting courses: Tham gia khoá học nuôi dạy trẻ
2. Equip parents with necessary skills and knowledge: Trang bị cho bố mẹ kĩ năng
và kiến thức cần thiết
3. Proper instruction: Sự hướng dẫn đúng đắn
4. New born infant: Trẻ sơ sinh
5. Adolescence: Giai đoạn thanh thiếu niên
6. An innate skill: Một kĩ năng bẩm sinh
7. Their own upbringing: Quá trình nuôi dưỡng
8. Cultural influences: Những ảnh hưởng về văn hoá

Áp dụng luyện tập
Ngoài cách phát triển ý theo bài mẫu trên, người viết có thể phát triển bài này theo
các hướng sau:
Đồng ý với quan điểm của đề bài

Không đồng ý với quan điểm của đề bài

Nhiều cặp vợ chồng có xu hướng ra ở
riêng với bố mẹ hoặc chuyển đến sống
xa bố mẹ ở các thành phố lớn. Do đó rất
khó để nhận được sự hỗ trợ từ ông bà.

Bắt buộc tham gia khoá học làm cha mẹ
là hoàn toàn không thực tế vì rất nhiều
bố mẹ bận rộn với công việc và họ sẽ
không thoải mái khi tham gia.

Nhiều cặp vợ chồng kết hôn và có em
bé trong độ tuổi rất trẻ, vậy nên việc
tham gia khoá học làm cha mẹ sẽ giúp
họ có sự chuẩn bị tốt hơn và tránh được
những vấn đề liên quan đến việc chăm
sóc con cái.

Không cần thiết. Vì học làm cha mẹ có
thể học từ rất nhiều nơi: thành viên
trong gia đình, bạn bè, Internet và môi
trường xung quanh.

Các ý tưởng trên đều có thể được lấy ra để phát triển cho các đề ở mục “Phân tích đề
bài”.

IELTS Writing Task 2 - ieltsjenny.com

https://zim.vn/ - ZIM Academic English School Page
17 9 of 147

