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Cách viết một lá thư informal 

 

Trong viết thư tiếng Anh, chúng ta có 2 loại: informal letter (thư thân mật) và formal 

letter (thư trang trọng). Hôm nay, hãy cùng Vietjack tìm hiểu cách viết informal letter nhé! 

 

 

Informal letter (thư thân mật) được dùng trong: 

▪ Hội thoại hằng ngày 

▪ Viết cho bạn bè, gia đình hoặc những người thân thiết 
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Khác với formal letter, khi viết một bức thư thân mật, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng 

từ viết tắt, từ lóng …. mà không có bất kì quy tắc cụ thể nào. 

 

Bố cục chung của một bức thư thân mật: 

▪ Beginning (lời chào) 

▪ Body (nội dung thư) 

▪ Ending (kết thư) 

 

1. Cách viết phần Beginning (lời chào) trong thư thân mật 

- Dear + name,  

- Lời chào hỏi:  

▪ Thanks for your ……. 

▪ Sorry it’s taken me so long to write. 

▪ I hope you’re well. 

▪ I’m so pleased to hear that …… 

▪ What wonderful news about ……. 

▪ How are things/ 

 

2. Cách viết phần Body (nội dung thư) trong thư thân mật 

Bạn có thể bắt đầu phần Body với: 

▪ I’m writing to ……….. 

▪ I would like …………. 

▪ Anyway, the reason I’m writing …… 
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▪ I just want to ………… 

▪ I thought I’d tell you that ……… 

Sau đó, đơn giản bạn chỉ cần sử dụng ngôn ngữ của mình, mối quan hệ giữa bạn với 

người nhận để bày tỏ trong bức thư. 

 

3. Cách viết phần Ending (kết thư) trong thư thân mật 

▪ Best wishes, 

▪ Love, 

▪ Kind regards, 

▪ Bye,  

▪ Take care, 

▪ Well, that’s all for now. 

 

Sau đây là ví dụ về một bức thư thân mật: 

Dear Oanh, 

How are you? Thanks for your letter. I am so happy because you always miss and think of 

me. Now, I am working as a teacher. I start my working day at 7 am every morning and 

finish it at 5 pm. You know I love this job, right? It has been my dream to become a good 

teacher for such a long time. I like my job because I can use my ability and knowledge to 

finish my work the best. Moreover, I can study valuable experience from colleagues not 

only about work but also about life. Now every day is wonderful day with me. And you, 

your job is very interesting, isn’t it? Let you tell me about it in the next letter. 

I look forward to hearing from you. 

Love, 
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Mai 

 

Dịch:  

Oanh thân mến,  

Bạn thế nào? Cảm ơn bức thư của bạn. Mình thật vui vì bạn luôn nhớ và nghĩ về mình. 

Bây giờ mình là một giáo viên. Mình bắt đầu một ngày làm việc vào mỗi 7h sáng và kết 

thúc lúc 5h chiều. Bạn biết đấy, mình thích công việc này. Mình đã mơ sẽ trở thành một 

giáo viên tốt suốt một thời gian dài. Mình thích công việc của mình bởi vì tôi sử dụng khả 

năng và hiểu biết của mình để làm việc tốt nhất. Hơn nữa, mình có thể có những kinh 

nghiệm quý giá từ đồng nghiệp không chỉ trong công việc mà kể cả cuộc sống nữa. Bây 

giờ ngày nào với mình cũng là ngày tuyệt vời. Còn bạn, công việc của bạn có thú vị không? 

Mình để bạn nói về nó trong bức thư sau đấy. 

Mình mong chờ được nghe tin từ bạn. 

Thương mến,  

Mai. 

 


