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Cách viết thư xin việc bằng tiếng Anh 

 

Bên cạnh CV thì Cover letter (thư xin việc) là một phần quan trọng không kém giúp bạn 

bộc lộ bản thân và gây ấn tượng ngay từ vòng hồ sơ. Hôm nay, hãy để Vietjack giúp bạn 

viết một bức thư xin việc tiếng Anh hiệu quả nhất. 

 

 

1. Phần mở đầu: nêu lí do bạn viết thư xin việc 

[Month] [day], [year]  

Mr./Ms. [name] 

Title/ Department  
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Company 

Address 

Dear Sir/ Madam, 

▪ I would like to apply for …….. 

▪ I am writing to apply for ………. 

▪ I am writing in response to ……… 

▪ I have recently seen an advert on ……… for the position of …….. 

 

2. Phần nội dung 

Viết trong 2 đoạn văn là tốt nhất. Trong phần này, bạn có thể đề cập đến học vấn, kinh 

nghiệm làm việc, những thành tựu … Tất cả những nội dung này nên có liên quan với vị 

trí ứng tuyển của bạn. 

 

3. Phần kết luận: khẳng định lại lí do tại sao mình phù hợp với công việc một cách ngắn 

gọn nhất và hứa hẹn với nhà tuyển dụng về cuộc phỏng vấn. 

 

4. Mẫu thư xin việc cho bạn tham khảo 
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Dịch: 
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Tôi đang viết để ứng tuyển vào vị trí lễ tân trực bàn part-time như được đăng tải trên 

LocabJobs.com. Sau khi đọc bài đăng, tôi tự tin mình sẽ phù hợp cho văn phòng của ông. 

Thêm nữa, tôi có kinh nghiệm là lễ tân , mùa hè năm ngoái, tôi đã là một kiểm toán viên 

ban đêm tại một khách sạn địa phương.  

Hiện giờ tôi đang là một sophomore ở Đại học Northern, và những kế hoạch của tôi sẽ rất 

phù hợp với nhiệm vụ bởi vì tôi rảnh vào ban đêm và cuối tuần. Khi tôi còn học THPT, tôi 

đã làm lễ tân part-time cho một phòng khám nha khoa địa phương. Tôi rất tự hào vì tôi 

đã được giao nhiệm vụ lễ tân ở lứa tuổi trẻ vậy. Tôi đã học cách làm việc với mọi người, 

trả lời điện thoại, lên lịch cho bệnh nhân và phản hồi nhiều câu hỏi. 

Tôi đã đính kèm CV để ông có thể thấy học vấn, mục tiêu và kinh nghiệm của tôi. Email 

của tôi là ….., và điện thoại di động là …… Tôi sẽ sắp xếp thời gian để thảo luận về công 

việc. Cảm ơn sự cân nhắc của ông. 

Trân trọng. 

 

 


