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Với hơn 3 triệu thí sinh dự thi IELTS trên toàn thế giới, uy tín của kỳ thi này đang 
ngày càng được nâng cao. Lý do là bởi IELTS hiện được biết đến tại hơn 140 
quốc gia, kết quả của nó không chỉ dành cho mục đích định cư hay du học, mà 
còn là một cách thiết thực để đánh giá toàn diện các kỹ năng tiếng Anh. Nó hoàn 
toàn khác biệt so với các kỳ thi tiếng Anh khác vốn chỉ tập trung vào từ vựng và 
ngữ pháp. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là phần lớn những người thi IELTS tại Việt 
Nam khi lần đầu tiếp xúc với dạng bài IELTS General Writing đều gặp không ít 
khó khăn. Họ cảm thấy việc viết câu dài bằng tiếng Việt vốn đã không dễ nay 
viết bằng tiếng Anh còn khó khăn hơn nhiều. Bên cạnh đó, cách viết trong tiếng 
Anh và tiếng Việt cũng khác nhau về hình thức và tư duy do sự khác biệt trong 
cấu trúc và thành phần câu. Do vậy, không ít trường hợp thí sinh dù đã đầu tư 
nhiều thời gian nhưng rốt cuộc vẫn bỏ thi do không thích ứng và khắc phục được 
những khó khăn gặp phải.

Với các chiến lược bổ ích giúp thí sinh đạt được điểm cao trong kỳ thi thật cũng 
như nắm bắt được xu hướng ra đề trong những năm gần đây, Perfect IELTS 
Writing General Module là cuốn cẩm nang cần phải có đối với mỗi thí sinh sắp 
tham gia kỳ thi IELTS Writing. Nếu bạn là người chuẩn bị thi lần đầu, cuốn sách 
này sẽ trang bị kiến thức nền tảng về tiêu chí chấm điểm một cách chính xác 
kèm các bài viết mẫu của những thí sinh từng đạt điểm cao. Tuy vậy, bạn sẽ khó 
có thể nâng cao trình độ chỉ trong thời gian ngắn dù có đọc hết cuốn sách. Hãy 
thường xuyên rèn luyện, viết ra giấy những suy nghĩ trong đầu để từng bước 
củng cố được kỹ năng Writing. 

Qua việc giới thiệu cuốn sách này, chúng tôi mong muốn chia sẻ với các bạn 
những bí quyết ôn luyện hiệu quả một cách tự nhiên nhất. Chúng tôi tin rằng 
những nỗ lực này sẽ giúp các bạn đạt được kết quả như ý và chúc các bạn có 
một khởi đầu tốt đẹp để hướng tới thành công và tương lai tươi sáng. 

 
William Jang 

IELTS GENERAL WRITING là cuốn cẩm nang luyện thi 
đáng tin cậy giúp bạn chinh phục bài thi General Writing từ 
trình độ cơ bản đến nâng cao

O PREFACE



O HOW TO USE THIS BOOK

PART 1

GENERAL
WRITING

Giải thích cụ thể và tổng quan các phần có trong bài thi IELTS nhằm giúp 
bạn nắm được những thông tin cơ bản về bài thi này trong lần thi đầu tiên. 

Giúp bạn hiểu về cấu trúc và tiêu chí chấm điểm trong phần thi 
General Writing đồng thời nắm được những trọng tâm cơ bản nhất để 
chuẩn bị cho phần thi này.



PERFECT IELTS WRITING GENERAL MODULE

PART 2

GENERAL
WRITING

Giải thích về cách viết thư bằng tiếng Anh, hướng dẫn 5 bước viết 
một bức thư trong General Writing với cách thức hoàn toàn khác với 
viết thư bằng tiếng Việt. Thông qua việc được hướng dẫn kỹ càng 
từng bước, bạn sẽ dần làm quen và hiểu rõ về yêu cầu viết thư trong 
Task 1 của General Writing. 

Đây là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giải thích cụ thể cho người 
học về chiến lược ôn tập để đạt được điểm cao trong General 
Writing Letter.



O HOW TO USE THIS BOOK

PART 3

GENERAL
WRITING

Đưa ra các giải thích và ví dụ cụ thể về 8 dạng "Letter" thường xuất 
hiện trong Task 1 cùng xu hướng ra đề gần đây. Đặc biệt, thông qua 
3 bài luyện tập cho từng dạng đề và áp dụng 5 bước viết thư đã học 
trước đó, bạn có thể chuẩn bị tốt cho bài thi thực tế.

Cung cấp các cách diễn đạt hữu ích (Useful Expressions) thường sử 
dụng trong các phần Mở bài, Thân bài và Kết bài của một bức thư 
trong Task 1. Khi đã quen thuộc với những cách diễn đạt này, bạn có 
thể nhanh chóng áp dụng trực tiếp vào bài thi thực tế. 



PART 4

GENERAL
WRITING

Đây là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giải thích cụ thể và đưa ra 
chiến lược giúp bạn đạt được điểm cao trong phần viết bài luận của 
Task 2 General Writing.

Đưa ra mô tả cụ thể về bố cục Mở bài, Thân bài và Kết bài của 
Task 2 cùng những ví dụ thực tế dựa trên chiến lược đạt điểm cao 
đã học trước đó về cấu trúc của bài luận trong Task 2.
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O HOW TO USE THIS BOOK

PART 5

GENERAL
WRITING

PART 6

GENERAL
WRITING

Giải thích chi tiết về 5 dạng bài Essay và xu hướng ra đề Task 2, 
đồng thời đưa ra 2 bài tập của từng dạng đề trong đó sử dụng chính 
xác phương pháp 5 bước viết một bài luận. 

Thực hành 9 chủ đề bài luận thường xuất hiện trong Task 2, mỗi chủ 
đề gồm 3 câu hỏi luyện tập.



PART 7

GENERAL
WRITING

Hoàn thành việc ôn luyện và làm thử 5 đề thi gồm cả Task 1 và 
Task 2. Bạn có thể chuẩn bị cho bài thi thực tế bằng cách xem các 
câu trả lời mẫu.

Bằng cách xem các bài viết mẫu theo tiêu chí chấm điểm chặt chẽ 
của 5 đề thi trước đó, bạn có thể đánh giá được trình độ và nắm được 
những điểm thiếu sót của mình.
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English Letter 
Overview

U N I T

01
Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của bức thư tiếng Anh
Trong văn hóa của các nước nói tiếng Anh, việc gửi thư để giải quyết vấn đề hay 
biểu thị ý kiến khá phổ biến và yếu tố này cũng được phản ánh trong bài thi IELTS. 
Vì IELTS General Writing Task 1 là bài thi dành cho những đối tượng có nhu cầu du 
học và định cư nên các tình huống được đưa ra trong đề bài đều là những tình huống 
đời thường, ví dụ như viết thư gửi các cơ quan nhà nước, trường học, doanh nghiệp 
cũng như công ty môi giới bất động sản, quản lý chung cư, hàng xóm,… Vì vậy, việc 
học viết thư trong Task 1 không chỉ chuẩn bị cho bài thi mà còn giúp ích rất lớn 
trong ngữ cảnh thực tế. Trước khi bước vào Task 1 trong IELTS Writing, hãy tìm hiểu 
thông tin cơ bản về format của một bức thư bằng tiếng Anh (English letter). Về cơ 
bản, thành phần của một bức thư bằng tiếng Anh không khác nhiều so với bức thư 
viết bằng tiếng Việt. Nó cũng bao gồm các thông tin như người nhận thư, lời chào, 
nội dung cụ thể của bức thư ở phần thân bài, kết thư và tên người viết. Thêm nữa, 
trong một bức thư bằng tiếng Anh, ngôn ngữ và hình thức viết thư cần phải phù hợp 
với người/cơ quan nhận; dạng thức của thư cũng thay đổi tùy vào đối tượng và tình 
huống nhận thư tại Việt Nam.

James Hill
42 Boronia Avenue

Beecroft NSW 2119
29 March 2015

Mr. Peterson.
Principal
Beecroft Public High School
68 Kensington Rd
Beecroft NSW 2119

Dear, Mr. Peterson.

I am writing to

Yours sincerely,

James Hil

 Ngày gửi thư 

 Lời chào đầu thư

 Nội dung thư

 Lời chào cuối thư
 Chữ ký
 Tên người gửi thư

 Tên và địa chỉ của 
người gửi thư

  Tên và địa chỉ của 
người nhận thư

      49



 Tên và địa chỉ của người gửi thư
Viết tên và địa chỉ của người gửi vào góc bên phải phía trên. Bạn phải viết rõ tên 
và địa chỉ để người nhận biết bạn là ai và gửi thư hồi đáp đến đâu. Viết tên của 
người gửi trên dòng đầu tiên và địa chỉ ở dòng thứ hai. 

 Ngày gửi thư 
Viết ngày gửi thư ở bên trái phía dưới địa chỉ. Hãy viết theo thứ tự ngày, tháng, 
năm (the day, the month, the year).

 Tên và địa chỉ của người nhận thư
Viết tên/chức danh của người nhận ở phía dưới ngày và viết tên doanh nghiệp/
công ty ở dòng tiếp theo. Sau đó, viết địa chỉ ở bên dưới. 

 Lời chào đầu thư (Open Salutation)
Viết Salutation/Greeting phù hợp với tên người/cơ quan nhận thư. Trong trường 
hợp là "friendly letter", ta có thể sử dụng "To…"; còn đối với "formal letter" như thư 
tín thương mại, ta sử dụng "Dear…" là phù hợp. Trong trường hợp không biết tên 
hay chức danh chính xác của người nhận thư, hãy viết "Dear Sir", "Dear Madam" 
hoặc "To whom it may concern".

 Nội dung thư (Opening Remarks, The Contents, Closing Remarks)
- Lời mở đầu (Opening words): Giải thích lý do gửi thư ở phần đầu của bức thư. 
Đây là phần khác với phong cách viết của Việt Nam. Trong khi lối suy nghĩ và 
cách trò chuyện/lối viết của người Việt có xu hướng không vào thẳng vấn đề 
ngay lời mở đầu mà sẽ trình bày ở phần sau, thì người phương Tây lại có lối suy 
nghĩ và cách trò chuyện/lối viết đa phần là trực diện. Theo đó, bạn sẽ phải giải 
thích lý do viết thư một cách trực tiếp như: "I am writing to explain about…" (Tôi 
viết bức thư này để giải thích về…), sau đó bổ sung thêm nội dung chi tiết có 
liên quan.

- Thân bài của bức thư: Đối với "formal letter", bạn không nên sử dụng các từ viết 
tắt (abbreviation). Các từ viết tắt như "ASAP" (as soon as possible) hay "RSVP" 
(please reply) chỉ phù hợp cho "friendly letter" hoặc "semi-formal letter".

 Lời chào cuối thư (Ending/Closing Salutation)
Cách viết lời chào cuối thư phải phù hợp với người/cơ quan nhận thư tương tự 
như cách viết lời chào đầu thư. Đối với "friendly letter", bạn có thể sử dụng các 
từ thoải mái và thân mật như "With love" hoặc "Lots of love". Còn đối với "semi-
formal letter", các từ phù hợp là "Regards", "Kind regards", "Warm regards". Tuy 
nhiên, đối với "formal letter" cần sự trang trọng thì các từ như "Yours sincerely" 
hay "Yours faithfully" mới phù hợp.
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PART 3
Luyện tập các dạng thư 

trong TASK 1 

UNIT 1. Thư phàn nàn  |  UNIT 2. Thư yêu cầu  |  UNIT 3. Thư ứng tuyển

UNIT 4. Thư đề nghị/khuyên bảo  |  UNIT 5. Thư cung cấp thông tin  

UNIT 6. Thư xin lỗi  |  UNIT 7. Thư cảm ơn  |  UNIT 8. Thư mời



Thư phàn nàn
U N I T

01
Overview
Thư phàn nàn (Letter of Complaint) là bức thư bày tỏ sự không hài lòng về sản phẩm 
hay dịch vụ đã mua, về vấn đề đã gây ra bởi con người hay hoàn cảnh và báo trước 
những hành động tiếp theo. Bạn sẽ trình bày một tình huống không vừa ý và đưa ra 
lời giải thích cơ bản về sự việc đã xảy ra trong tình huống đó. Do việc giải quyết và 
thể hiện sự phàn nàn về tình huống khó chịu là chuyện thường gặp nên nội dung này 
nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong đề thi.

 Điểm then chốt (Key Point) khi viết thư
1. Mô tả cụ thể sự không hài lòng, lời phàn nàn, sự việc cần thông báo. Giải thích 

cụ thể tình huống thực tế với các yếu tố như thời gian, địa điểm, quá trình diễn 
ra sự việc, người có liên quan và vấn đề gặp phải.

2. Giải thích bạn muốn làm gì để giải quyết vấn đề. Nói cụ thể về việc bạn 
muốn được bồi thường về vấn đề gặp phải, muốn hoàn tiền hay muốn các 
hành động khác.

3. Đề nghị hồi đáp về vấn đề gặp phải trong khoảng thời gian phù hợp.

4. Trong một vài trường hợp, đính kèm bản sao của tài liệu liên quan như biên lai 
mua hàng hoặc hóa đơn sửa chữa. 

 Lưu ý khi viết thư
 y Nên viết với nội dung thể hiện sự không thoải mái hoặc không hài lòng. 

 y Do hầu hết các bức thư đề cập đến sự việc nghiêm trọng, bạn phải sử dụng 
các câu từ lịch sự và formal.

 y Khi nói về sự không hài lòng hoặc bất bình, bạn nên giải quyết vấn đề bằng 
cách thuyết phục đối phương, không nên chỉ trích hay phỉ báng.
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Main Pattern & Question Example
Thư phàn nàn hầu hết được viết theo các dạng sau. Hãy xem xét ví dụ kèm theo 
từng dạng.

1. Thư phàn nàn về sản phẩm đã mua
Đây là thư về các tình huống phàn nàn về sai sót của đồ vật, không hài lòng về 
sản phẩm do khác với quảng cáo, yêu cầu sửa chữa hoặc bồi thường cho đồ vật 
dùng không tốt, yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi trả sản phẩm.

Example

You bought a product after seeing an advertisement of a company. You 
then discovered that the purchased product did not match the description. 
Write a letter to the manager of that company. In your letter; introduce 
yourself, explain the problem and state what action you would like from 
the company.

2. Thư phàn nàn về vấn đề vận chuyển đơn hàng
Đây là thư được gửi trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc sự chậm trễ trong việc 
giao hàng, hay nhận được sản phẩm khác với đơn đặt hàng.

Example

You purchased a wooden chair on the website and arranged the delivery. 
When you received the chair, you found that the delivery box which 
covered the chair was already damaged and the chair leg was scratched 
by something. Write a letter to the online shopping mall manager. In your 
letter; introduce yourself, explain the problem and state what action you 
would like from the shopping mall.

3. Thư không hài lòng về sự cố phát sinh  
Đây là thư không hài lòng với nội dung thông báo cho chủ nhà về sự cố phát sinh 
và yêu cầu bảo trì.

Example

You currently rent a house. After you moved in the house, you found that 
water was leaking from the ceiling of the kitchen. You already informed 
the matter to the property manager and plumber fixed it up once. 
However the water leaking started again. Write a letter to the property 
manager. In your letter; introduce yourself, explain the problem and state 
what action you would like from the property manager.
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4. Thư phàn nàn về dịch vụ
Đây là thư thể hiện sự không hài lòng với dịch vụ ẩm thực hoặc nhân viên của nhà 
hàng, phàn nàn về dịch vụ nhận được khi lên máy bay, dịch vụ hành chính bất tiện 
hoặc không công bằng hay phàn nàn về trải nghiệm tệ hại khi sử dụng phương 
tiện giao thông như xe buýt hoặc tàu hỏa.

Example

During your business trip to another city, you met an attendant on the 
train who was impolite and treated you disrespectfully. Write a letter to the 
railway authority. In your letter; introduce yourself, explain the problem 
and state what action you would like from the railway authority.

5. Thư phàn nàn về môi trường xung quanh hoặc hàng xóm
Đây là thư thể hiện sự không hài lòng về các vấn đề phát sinh do hàng xóm 
hoặc sự bất tiện về các trang thiết bị của khu vực xung quanh. Có nhiều trường 
hợp liên quan như công trường xây dựng, tiếng ồn, việc xâm phạm đời sống 
riêng tư,...

Example

You are a local resident who has moved to a new neighborhood. There is 
an extremely large tree just in front of your driveway. Because of the tree 
roots, the concrete of the driveway is broken. Write a letter to the local 
council. In your letter; introduce yourself, explain the problem and state 
what action you would like from the local council.
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EXERCISE 1

You should spend about 20 minutes on this task.

You have been having problems concerning your neighbour’s trash lately.
Bạn gặp vấn đề về rác thải của hàng xóm gần đây.

Write a letter to the city environmental officer. In your letter
Hãy viết thư gửi tới cán bộ môi trường thành phố. Trong thư

 ydescribe the situation mô tả tình hình

 yexplain how this problem is affecting you giải thích vấn đề này ảnh hưởng đến 

bạn như thế nào

 ysuggest how the officer could help you with the problem
  kiến nghị cách cán bộ có thể giúp bạn trong vấn đề này

Begin your letter as follows:
Dear Sir or Madam,

  STEP 1 |  Analyze the Question

  Xác nhận thông tin bối cảnh

Trong tình huống đặt ra, xuất hiện từ "problems" liên quan đến rác thải của 
hàng xóm 

 Nhiều khả năng đây là "complain letter" xuất phát từ vấn đề trong tình huống.

  Phân tích Tasks 

1. describe the situation Mô tả cụ thể tình hình rác thải của 
nhà hàng xóm 

2. explain how this problem is affecting you Giải thích tình huống khó chịu 
hoặc ảnh hưởng do rác thải gây ra

3.  suggest how the officer could help you with 
the problem

Đề xuất cách giải quyết tình 
huống/vấn đề khó chịu

72



  STEP 2 |  Letter Recipient

Write a letter to the environmental officer.
- Nếu là thư gửi cho cán bộ môi trường thành phố, hãy viết thư theo hình thức Formal.
- Bắt đầu thư bằng "Dear Sir", "Dear Madam" và kết thư bằng "Yours sincerely" hoặc 
"Yours faithfully".

  STEP 3 |  Structure Planning

Structure Planning liên quan trực tiếp đến các Tasks được phân tích ở trên. Dưới đây 
là dàn ý được trình bày theo thứ tự Mở bài, Thân bài và Kết bài của bức thư. Bước 
này rất hữu ích khi bạn luyện tập theo form như dưới đây cho đến khi thành thạo.

Mở 
bài

Greeting 
(Beginning)

Formal Letter bắt đầu bằng "Dear Sir/
Madam"

Introduce yourself My name is ~ and I am a resident of ~.

Opening statements I am writing regarding an issue with trash ~

+

Thân 
bài

Bullet point 1 neighbour has not been handling his 
trash properly ~

Bullet point 2 cause the spread of illness and disease

Bullet point 3 a person of authority to see neighbour

+

Kết 
bài

Closing statements We are hoping for the situation to be 
resolved soon.

Ending Formal Ending: Yours faithfully,
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  STEP 4 |  Make Idea Notes (Brainstorming)

Note ý tưởng là thời gian viết ngắn gọn các ý để giải quyết những Tasks nhất định. 
Hãy viết những ý tưởng trọng tâm một cách đơn giản và rõ ràng bất kể là bằng tiếng 
Anh hay tiếng Việt với các từ hoặc cụm từ ngắn trên một phần của giấy thi.

1. describe the situation
tên người hàng xóm, địa chỉ trash không collect theo regulation

2. explain how this problem is affecting you
trash collector, tôi và neighbour phản đối ignore, trash piling up  smell, 
flies, illness

3. suggest how the officer could help you with the problem
cán bộ visit and explain regulation cho hàng xóm, sớm tuân thủ regulation

  Đặt câu đáp ứng yêu cầu của Task bằng Idea Notes
Hãy thử viết câu tương ứng với mỗi Task bằng Idea và các từ khóa xuất hiện khi 
Brainstorming. Đầu tiên, hãy nghĩ về các câu khác nhau và lựa chọn câu thích 
hợp để viết câu trả lời bằng những ý tưởng xuất hiện trong đầu. Dù bạn có thể 
viết ngay những gì mình nghĩ nhưng để có bài viết nhất quán, hãy viết ngắn gọn 
các từ khóa hoặc ý chính của câu vào giấy thi, rồi viết câu trả lời và xóa phần 
nháp đó trước khi nộp bài.

 y Describe the situation

1) A have/has not been handling B: A không xử lý B.
Mr. Brendan Jackson of #3 Avery Road has not been handling his trash properly.

2) A have/has not been properly disposing B: A không xử lý B phù hợp.
Mr. Brendan Jackson of #3 Avery Road has not been properly disposing his trash 
despite the garbage collection procedures in place in our neighbourhood.

 y Explain how this problem is affecting you

1) We fear that it might cause A: Chúng tôi sợ rằng điều này có thể gây ra A.
We fear that it might cause the spread of illness and disease in our neighbourhood.

2) We are afraid that it might lead to A: Chúng tôi e rằng điều này có thể dẫn tới A.
We are afraid that it might lead to the spread of illness and disease in our 
neighbourhood.

 y Suggest how the officer could help you with the problem

1) I would like to request for A to B: Tôi yêu cầu A làm B (hành động).
I would like to request for a person of authority to see Mr. Jackson to explain to him 
the consequences of his action.

2) Please have authorities see A to explain to B: Xin hãy cử người có thẩm quyền đến gặp A 
để giải thích B.
Please have authorities see Mr. Jackson to explain to him the consequences of his 
action.
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MODEL ANSWER

Dear Sir or Madam,
My name is Steven Dassey and I am a resident of Avery Road. 
I am writing regarding an issue with trash concerning one of my 
neighbours.
Mr. Brendan Jackson of #3 Avery Road has not been 
handling his trash properly despite the garbage collection 
procedures in place in our neighbourhood. The primary 
regulation is to simply segregate collected refuse into three 
categories -- plastics, papers, and tins and bottles together. 
Failure to do so would result in non-collection of trash.
Unfortunately, in spite of repeated reminders and warnings from 
the collectors, myself and other neighbours, Mr. Jackson has 
refused to address the problem. As a result, garbage has been 
piling up around the perimeter of his house, causing bad smells 
and the propagation of flies. We fear that it might cause the 
spread of illness and disease in our neighbourhood.
Hence, on behalf of my neighbours, I would like to request 
for a person of authority to see Mr. Jackson to explain to 
him the consequences of his action. He must be convinced 
to address this problem and to follow the simple regulations for 
garbage collection.
We are hoping for the situation to be resolved soon.
Yours faithfully,
Steven Dassey

196 words

Bài dịch tham khảo Kính gửi ông/bà,
Tên tôi là Steven Dassey và tôi là cư dân ở đường 
Avery. Tôi viết thư này nhằm nêu vấn đề liên quan 
đến rác thải của một trong những hàng xóm của tôi.
Ông Brendan Jackson tại số 3 đường Avery không xử 
lý rác đúng cách bất chấp quy trình thu gom rác tại 
khu phố của chúng tôi. Nguyên tắc cơ bản là tách các 
loại rác đã được gom thành ba loại: nhựa, giấy, lon và 
chai. Nếu không làm vậy, rác sẽ không được thu gom.
Thật không may, bất chấp nhiều lời nhắc nhở và cảnh 
báo liên tục từ những người thu gom rác cũng như tôi 
và những người hàng xóm khác, ông Jackson vẫn từ 
chối giải quyết vấn đề này. Hậu quả là rác thải chất 
đống quanh nhà ông ấy, gây ra mùi hôi thối và ruồi 
nhặng bu đầy. Chúng tôi sợ rằng việc này có thể gây 
ra sự lây lan dịch bệnh trong khu phố của chúng tôi.
Vì vậy, thay mặt hàng xóm, tôi muốn yêu cầu một 
người có thẩm quyền tới gặp ông Jackson để giải 
thích cho ông ấy về hậu quả từ hành động của mình. 
Ông ấy phải hiểu ra để giải quyết vấn đề này và tuân 
thủ các quy định cơ bản về thu gom rác.
Tôi hy vọng tình trạng này sẽ sớm được giải quyết. 
Trân trọng,
Steven Dassey

Lời chào đầu
Cán bộ môi trường 
Introduce Yourself 
Opening Statement
Lý do viết thư:
Thư Complain 
Viết Task 1  
+ Supporting Idea
Giải thích về người 
hàng xóm gây ra vấn 
đề + vấn đề phát sinh 
vì người hàng xóm

Viết Task 2  
+ Supporting Idea
Nguy cơ dịch bệnh lây 
lan gây lo lắng + Bỏ 
qua sự phản đối của 
hàng xóm, rác rưởi chất 
đống, mùi và ô nhiễm
Viết Task 3  
+ Supporting Idea
Cán bộ đến gặp + Giải 
thích về hậu quả của 
hành vi sai trái, yêu cầu 
làm theo quy định

Closing Word
Thêm câu yêu cầu giải 
quyết sự việc ở cuối thư
Lời chào cuối
Biểu hiện bằng hình 
thức Formal 
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 USEFUL EXPRESSIONS  

1. Các cấu trúc thường dùng trong Mở bài (Introduction) 

I am writing to draw your attention about the mistake that was made by your bank.
Tôi viết thư để đề nghị bạn chú ý đến sai sót do ngân hàng bên bạn gây ra.

I am writing to complain about one inconvenient problem of your services.
Tôi viết thư để phàn nàn về một vấn đề bất tiện trong dịch vụ của bạn.

I am writing in order to complain about the construction in progress of your company.
Tôi viết thư để phàn nàn về việc xây dựng mà công ty bạn đang thực hiện.

I am writing to express my dissatisfaction with the quality of your product.
Tôi viết thư để bày tỏ sự không hài lòng với chất lượng sản phẩm của bên bạn.

I am writing because of your delay in the delivery of the goods.
Tôi viết thư vì sự chậm trễ của bạn trong việc giao hàng.

I am writing to you concerning about a problem that has caused by the unorganized 
event in your company.
Tôi viết thư để trao đổi về một vấn đề phát sinh bởi vụ lộn xộn trong công ty bạn.

I am now writing on account of the illegal parking incidents in our community.
Hiện tôi viết thư bởi vì hiện tượng đỗ xe trái luật trong cộng đồng của chúng ta.

I am writing about traffic congestion during rush hours.
Tôi viết thư về tình trạng tắc nghẽn giao thông trong giờ cao điểm.

I am mailing you this letter to point out the seriousness of sound pollution in our campus.
Tôi gửi thư để chỉ ra mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm tiếng ồn trong khuôn viên trường.

I am writing to complain about the uncomfortable bus service I’ve experience on my bus ride.
Tôi viết thư để phàn nàn về dịch vụ xe buýt bất tiện tôi đã trải qua.

I am writing to receive an apology from a staff member whose attitude was bad at your 
restaurant.
Tôi viết thư để yêu cầu nhận được lời xin lỗi từ một nhân viên có thái độ không tốt tại nhà hàng 
của bạn.

I am writing to express my disappointment in that my product has been damaged during 
delivery by your delivery service.
Tôi viết thư để bày tỏ sự không hài lòng rằng sản phẩm của tôi đã bị hỏng trong khi được công ty bạn 
vận chuyển.

I am unhappy with the quality of a laptop I bought at 5 Street on 15 April and I am 
writing to seek a replacement.
Tôi không hài lòng với chất lượng của chiếc máy tính xách tay tôi đã mua tại đường số 5 vào ngày 15 
tháng 4 và tôi viết thư để được đổi sản phẩm.
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