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Cách viết đoạn văn đưa ra lời gợi ý 

 

Việc viết đoạn văn hoặc bài văn đưa ra gợi ý là một dạng rất phổ biến trong khi học tiếng 

Anh. Hãy để Vietjack cùng bạn tìm hiểu cách viết đoạn văn về Proposal đơn giản nhất nhé! 

 

 

Để viết được đoạn văn đưa ra lời gợi ý, ta cần chú ý: Nắm được vấn đề, nhu cầu mà 

tình huống đề cập để đưa ra lời gợi ý phù hợp.  

 

Các bước để viết đoạn văn đưa ra lời gợi ý: 
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▪ Bước 1: Xác định đối tượng mục tiêu (Ai sẽ là người đọc gợi ý của bạn? Vấn đề họ 

quan tâm là gì? ….) 

▪ Bước 2: Xác định vấn đề để đưa ra lời khuyên  

▪ Bước 3: Xác định giải pháp (Làm thế nào để giải quyết vấn đề - giải thích chi tiết) 

▪ Bước 4: Kết luận  

 

Lời khuyên dành cho một đoạn văn đưa ra lời gợi ý: 

▪ Sử dụng các dẫn chứng, bằng chứng xác thực để củng cố luận điểm 

▪ Tránh cách nói quá thân mật trong đoạn văn (trừ khi lời khuyên dành cho gia 

đình/ bạn bè) 

▪ Trích nguồn các bằng chứng đầy đủ  

 

Một số cấu trúc đưa ra lời gợi ý các bạn có thể tham khảo: 

I suggest that S + Vinf. I suggest that we go to the nearest restaurant. 

(Tôi gợi ý là chúng ta đến nhà hàng gần nhất.) 

I suggest + Ving. I suggest going to school by bus. 

(Tôi gợi ý việc đi học bằng xe buýt.) 

We could/ should + Vinf. We could order fast food instead of cooking. 

(Chúng ta có thể đặt đồ ăn thay vì nấu.) 

It would be nice if + clause. It would be nice if you go there with me. 

(Sẽ thật tốt nếu bạn đến đó với tôi.) 
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Would you like …….? Would you like a cup of coffee? 

(Bạn có muốn muộn cốc cà phê không?) 

What about/ How about + N/ Ving? How about going to the museum? 

(Đến viện bảo tàng không?) 

You had better + Vinf.  You had better go to bed early. 

(Bạn nên ngủ sớm.) 

 

Đoạn văn tham khảo: 

To have a good health, especially for your eyes, you should have a balanced diet. For 

instant, you had better eat vegetables and fruits whose colors are yellow or orange. The 

reason is that they contains lots of vitamins that are good for health. Secondly, you should 

keep a distance at least 35 cm when reading a book or sit correctly when working. Last 

but not least, you should take enough sleep. You’d better sleep at least 6 or 8 hours a day 

because it will boost your mind. Moreover, do not go to bed late or watch TV over night. 

Dịch:  

Để có một sức khỏe tốt, đặc biệt cho đôi mắt của bạn, bạn nên có một chế độ ăn uống 

điều độ. Ví dụ như bạn nên ăn rau và trái cây có màu vàng hoặc cam. Nguyên nhân là do 

chúng chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Thứ hai, bạn nên giữ khoảng cách ít nhất 35 

cm khi đọc sách hoặc ngồi đúng tư thế khi làm việc. Cuối cùng nhưng không kém phần 

quan trọng, bạn nên ngủ đủ giấc. Bạn nên ngủ ít nhất 6 hoặc 8 tiếng mỗi ngày vì nó sẽ 

thúc đẩy tinh thần của bạn. Hơn nữa, không đi ngủ muộn hoặc xem TV qua đêm. 

 


