
IELTS Writing 
Đoạn văn



Thông tin chung

Tùy chọn, thông thường sẽ là ít nhất 4 câu.

Độ dài

Cấu trúc: 

• Câu mở đầu

• Câu hỗ trợ (supporting sentence)

• Câu kết (tùy chọn

2-3 phần



Câu mở đầu: giới thiệu 

và giới hạn chủ đề

 Không nên quá chung chung hay quá cụ thể

Ví dụ: 

• My hometown, which is Hanoi, is famous 

because it is the capital city of Vietnam and it 

has many delicious dishes. (quá cụ thể)

• My hometown is famous. (quá chung chung)



Giới thiệu và giới hạn chủ đề

Ví dụ: 

My hometown is famous for some amazing 

geographical features

There are two main reasons why my hometown is 
famous.

Chủ đề Giới hạn chủ đề

Giới hạn chủ đề Chủ đề

Câu mở đầu: giới thiệu 

và giới hạn chủ đề



Tập trung vào chủ đề và giới hạn chủ đề trong 
câu mở đầu, tránh lạc đề.

Câu hỗ trợ: đưa ra 

luận điểm cụ thể



Các loại supporting sentences:

• Nêu định nghĩa: My hometown, Hanoi, is the 
capital city of Vietnam.

• Mô tả: Chung cake, one of the most delicious 
dishes in my hometown, is made from sticky 
rice, pork and green bean.

• Giải thích: My hometown is famous for some 
amazing geographical features.

Câu hỗ trợ: đưa ra 

luận điểm cụ thể



• Nêu lí do: My hometown, which is Hanoi, is 
famous because it is the capital city of 
Vietnam and it has many delicious dishes.

• Nêu ví dụ: For example, Hoan Kiem Lake is 
one of the most beautiful landmarks in Hanoi.

• Nêu kết quả: The weather in Autumn is 
comfortable so many tourists travel to my 
hometown then.

Câu hỗ trợ: đưa ra 

luận điểm cụ thể



Thường được bắt đầu bằng các từ/cụm từ: In 
conclusion, In brief, To conclude, To summarize, 
In short, To sum up, …

Ví dụ: 

• These three landmarks are truly amazing and 
make my hometown a famous place.

• In brief, Chung cake and Hoan Kiem Lake are 
the two features that make my hometown a 
famous tourist attraction.

Câu kết: tổng kết 

vấn đề



• Sự đồng nhất: Các ý trong bài phải thống nhất 
với nhau và với chủ đề chinh trong câu mở đầu.

• Sự liên kết: Các ý phải được sắp xếp ở trật tự 
logic. Giữa các ý phải có sự liên kết chặt chẽ 
với nhau.

• Có sự phát triển ý đầy đủ: Các ý đưa ra trong 
đoạn văn phải được phát triển, đưa ra lập luận 
một cách đầy đủ.

Thế nào là 1 đoạn 

văn tốt?



Thế nào là 1 đoạn 

văn tốt?
Đoạn văn mẫu


