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Các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng 

 

Một trong những mục đích của việc học tiếng Anh đối với nhiều bạn là giao tiếp – kĩ năng 

cơ bản nhất. Hôm nay hãy cùng Vietjack học những mẫu câu giao tiếp thông dụng nhất 

nhé! 

 

1. Mẫu câu chào hỏi – tạm biệt 

 

a. Mẫu câu chào hỏi  

• Hello: Xin chào 

• How’s it going?/ How are you doing? : Dạo này bạn thế nào? 

• How’s everything?/ How are things?/ : Mọi chuyện thế nào rồi? 

• How’s life? : Cuộc sống của bạn như thế nào rồi? 
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• How’s it going? : Dạo này bạn thế nào rồi? 

• How do you do? : Bạn thế nào? 

• Haven’t seen you for ages: Lâu lắm rồi không gặp bạn. 

• Great to see you again: Rất vui khi gặp lại bạn 

• Nice to meet you: Rất vui khi gặp bạn 

• How’s tricks? : Bạn khỏe không? 

• Long time no see. : Lâu rồi không gặp bạn. 

b. Mẫu câu tạm biệt 

• Bye/Goodbye: Tạm biệt/Chào tạm biệt 

• Bye for now: Tạm biệt nhé 

• Be seeing you: Hẹn gặp lại 

• See you soon: Mong sớm gặp lại bạn 

• I’m off: Tôi đi đây 

• Catch you later: Gặp lại bạn sau 

• Farewell: Tạm biệt 

• Have a good one: Chúc một ngày tốt lành 

• See you later: Hẹn gặp lại bạn sau 

2. Mẫu câu cảm ơn – xin lỗi 
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a. Mẫu câu cảm ơn 

• Thanks: Cảm ơn 

• I really appreciate it: Tôi thật sự ghi nhận sự giúp đỡ của bạn 

• You’ve made my day: Bạn đã làm nên một ngày tuyệt vời cho tôi. 

• How thoughful: Bạn thật chu đáo 

• You shouldn’t have: Bạn không cần làm vậy đâu 

• That’s so kind of you: Bạn thật tốt với tôi 

• I am most gratefull: Tôi thật sự biết ơn vì điều này 

• We would like to express our gratitude: Chúng tôi bày tỏ sự biết ơn tới… 

• That’s very kind of you: Bạn thật tử tế với tôi 

• Thanks a lot: Cám ơn bạn thật nhiều 

b. Mẫu câu xin lỗi  

• Sorry: Xin lỗi 
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• I’m (so/ very/terribly) sorry: Tôi thật sự xin lỗi 

• How stupid/careless/thought less of me: Sao tôi lại ngớ ngẩn/bất cẩn/thiếu suy nghĩ 

như vậy. 

• Pardon (me): Tha lỗi cho tôi 

• That’s my fault: Đó là lỗi của tôi 

• Please don’t be mad at me: Làm ơn đừng giận tôi nhé 

• I was wrong on that: Tôi đã làm không đúng 

• Please excuse my (ignorance): Xin hãy bỏ qua sự thiếu sót của tôi 

• My mistake: Lỗi của tôi.  

3. Mẫu câu sử dụng trong mua sắm 

 

 

• Where can I find the ………..?: Tôi có thể tìm ……….. ở đâu? 

• They’re on aisle ……: Chúng ở gian số …………. 
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• Sorry, it’s out of stock at a moment: Xin lỗi, hiện giờ hàng đã hết. 

• How much is this ………?: Cái ……….. này bao nhiêu tiền? 

• Is this on sale?: Nó đang giảm giá phải không? 

• How may I help you?: Tôi có thể giúp gì cho bạn? 

• What time do you open?: Thời gian mở cửa là khi nào? 

• What time do you close?: Thời gian đóng cửa là khi nào? 

• Here’s your change: Tiền thừa của bạn đây nhé 

4. Mẫu câu khi nghe điện thoại 

 

• I will call you later: Tôi sẽ gọi cho bạn sau 

• Leave a message: Để lại tin nhắn 

• What’s your phone number?: Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? 
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• Could I ask who’s calling, please?: Có thể cho tôi biết ai đang gọi đó không? 

• When is a good time to call?: Khi nào có thể gọi? 

• I’m sorry. She/He’s not here today. Can I take a message?: Tôi rất tiếc cô ấy/anh ấy 

không có ở đây. Tôi có thể ghi lại lời nhắn giúp bạn không? 

5. Mẫu câu hỏi xin sự giúp đỡ 

 

• Can you give me a hand with this? : Bạn có thể giúp tôi một tay không? 

• Can I ask a favour? : Tôi có thể nhờ bạn giúp không? 

• Could you spare a moment? : Cho tôi xin một vài phút được không? 

• I need some help, please: Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ. 

• Could you help me for a second? : Bạn có thể giúp tôi trong giây lát được không? 

 


