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TIẾNG ANH CÔNG SỞ

WHY?

Một người tự tin giao tiếp tiếng Anh nơi công sở sẽ có rất
nhiều thuận lợi trong công việc có cơ hội thăng tiến nhanh
hơn và mở ra một cơ hội nghề nghiệp vô cùng hấp dẫn.
Vậy còn chần chừ gì nữa mà không trang bị cho bản thân
những mẫu câu công sở theo tình huống giao tiếp thông
dụng nhất dưới đây.



 
1. CHÀO HỎI TRONG 
LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MẶT

How do you do? My name is John Smith. Please call
me John - Xin chào. Tôi tên là John Smith. Xin hãy gọi tôi
là John.
Lyn Brown. I’m in production department. I
supervise quality control - Lyn Brown. Tôi thuộc bộ
phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lý chất lượng.
This is Mr.Robinson calling from World Trading
Company. - Tôi là Robinson gọi từ công ty Thương Mại
Thế Giới.
Here's my business card. - Đây là danh thiếp của tôi.
I have had five years experience with a company as
a saleman -Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán
hàng.
Please call me Julia. - Xin hãy gọi tôi là Julia.



2. LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG

100%
Success with 30 minutes per day

He’s with a customer at the moment. – Anh
ấy hiện giờ đang tiếp khách hàng.
I’ll be with you in a moment. – Một lát nữa tôi
sẽ làm việc với anh/chị.
Sorry to keep you waiting. – Xin lỗi tôi đã bắt
anh/chị phải chờ.
Can I help you? – Tôi có thể giúp gì được
anh/chị?
Do you need any help? – Anh/chị có cần giúp
gì không?
What can I do for you? – Tôi có thể làm gì giúp
anh chị?



 
3. TRONG VĂN PHÒNG

He’s in a meeting. – Anh ấy đang họp.
What time does the meeting start? – Mấy giờ thì
cuộc họp bắt đầu?
What time does the meeting finish? – Mấy giờ thì
cuộc họp kết thúc?
The reception’s on the first floor. – Quầy lễ tân ở
tầng một.
I’ll be free after lunch. – Tôi rảnh sau bữa trưa.
She’s having a leaving-do on Friday. – Cô ấy sắp tổ
chức tiệc chia tay vào thứ Sáu.
She’s resigned. – Cô ấy xin thôi việc rồi.
This invoice is overdue. – Hóa đơn này đã quá hạn
thanh toán.
He’s been promoted. – Anh ấy đã được thăng chức.
Can I see the report? – Cho tôi xem bản báo cáo
được không?



 
4. LÀM VIỆC NHÓM

I would like to introduce all of you to the new

member of our group. -  Tôi hân hạnh giới thiệu toàn

thể các bạn với những thành viên mới trong nhóm của

chúng ta.

We are glad you join us. - Hân hạnh được làm việc

với cậu

Can we talk a little bit about the project?_ Chúng ta

có thể nói chuyện một chút về dự án này không?

We are going to need all people’s input on that

project. - Chúng tôi cần sự đóng góp của tất cả mọi

người cho dự án đó.

 We have about 20 minutes for questions and

discussion. -  Chúng ta có 20 phút cho các câu hỏi và

thảo luận.



KHI BẠN LÀ NGƯỜI GỌI ĐIỆN

Good morning. This is John Doe calling from Quality
Training Solutions. Could I speak to Ms. Jane Deer?  -
Xin chào. Tôi à John gọi điện từ tổ chức Quality Training
Solutions Tôi có thể nói chuyện với Ms.Jane được không?
Can I leave a message for him/her? -  Tôi có thể để lại
lời nhắn được không?
Could you tell him/her that I called, please? - Bạn có
thể nhắn anh ấy/ cô ấy là tôi gọi được không?
Could you ask him/her to call me back, please? - Bạn
có thể nói anh ấy/ cô ấy gọi lại cho tôi được không?
Okay, thanks.  I’ll call back later. - Cám ơn bạn. Tôi sẽ
gọi lại sau.

5. GỌI / NGHE
ĐIỆN THOẠI
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KHI BẠN LÀ NGƯỜI GỌI ĐIỆN

I think we have a bad connection.  Can I call you
back? — Tôi nghĩ là đường truyền có vấn đề. Tôi có thể
gọi lại sau được không?
 I’m sorry, we have a bad connection.  Could you
speak a little louder, please? — Tôi xin lỗi, đường
truyền không được rõ. Anh/ chị có thể nói to hơn một
chút được không ạ?
Thank you very much.  Have a good day. — Cám ơn rất
nhiều. Chúc anh/ chị ngày làm việc vui vẻ.
Thanks for your help. — Cám ơn bạn đã giúp đỡ.

5. GỌI/ NGHE
ĐIỆN THOẠI
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KHI BẠN LÀ NGƯỜI NHẬN ĐIỆN THOẠI

Company QTS, this is ….  How may I help you? —Bạn đang gọi
đến công ty QTS, tôi là…  Tôi có thể  giúp gì cho bạn?
Marketing department, Thao speaking. — Phòng tiếp thị xin
nghe, tôi là Thảo.
May I have your name please? — Tôi có thể xin tên anh được
không?
May I ask who am I speaking with? — Tôi có thể biết tôi đang
nói chuyện với ai được không?
 Sure, let me check on that. — Chắc chắn rồi, để tôi kiểm tra.
Sure, one moment please. —Chắc chắn rồi, xin vui lòng đợi.

5. GỌI/ NGHE
ĐIỆN THOẠI
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KHI BẠN LÀ NGƯỜI NHẬN ĐIỆN THOẠI

Can I put you on hold for a minute? — Bạn có thể giữ máy

một lát không?

Do you mind holding while I check on that. — Phiền anh/

chị giữ máy để tôi kiểm tra.

He’s/she’s not available at the moment.  Would you like to

leave a message? — Anh ấy/ Cô ấy không có ở đây. Bạn có

muốn để lại lời nhắn không?

He’s/she’s out of the office right now.  Can I take a

message? — Anh ấy/ Cô ấy đang ở ngoài. Tôi có thể ghi lại lời

nhắn của bạn không?

Is there anything else I can help you with?……Okay,

thanks for calling. — Tôi có thể giúp bạn chuyện gì nữa

không? … Cám ơn anh/ chị đã gọi đến.

5. GỌI/ NGHE
ĐIỆN THOẠI
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6. THẢO LUẬN CÔNG VIỆC

Let’s get down to the business, shall we? - Chúng

ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?

We’d like to discuss the price you quoted - Chúng

tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra.

There’s something I’d like to talk to you - Có vài

điều tôi muốn nói với ông.

Ms.Smith, may I talk to you for a minute? - Cô

Smith, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?

I just received your report on the new project. I’m

sorry, but it’s not what I want. - Tôi vừa nhận được

báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó

không phải là những gì tôi muốn.

We need more facts and more concrete

informations - Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể

và xác thực hơn.

 



6. THẢO LUẬN CÔNG VIỆC

I’m here to talk about importing children’s

clothing - Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần

áo trẻ em.

I’ve been hoping to establish business

relationship with your company - Tôi vẫn luôn hi

vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.

Here are the catalogs and pattern books that will

give you a rough idea of our products - Đây là ca-

ta-log và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng

khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.

I missed that. Could you say it again, please? - Tôi

nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không?

We shall go on with our discussion in detail

tomorrow - Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết

hơn vào ngày mai.

 



7. GẶP GỠ ĐỐI TÁC

Mr.Jack, I’ve been informed of your visit  - Ông Green, tôi đã
được thông báo về chuyến tham quan của ông.
I hava a car waiting outside to take you to our head office -
Tôi có xe đang chờ bên ngoài để đưa ông về tổng công ty.
I’m at your disposal - Tôi sẵn sàng phục vụ ông.
I’ve been looking forward to meeting you - Tôi rất nóng lòng
muốn gặp ông.
I’m honored to meet you - Thật vinh hạnh được gặp ông.
I know you very well as an expert in telecommunication - Tôi
biết anh là một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông...



 

 

 

Where is Linda?  - Linda đâu rồi?

He’s late again - Anh ấy lại đến trễ nữa rồi.

Traffic is probably holding him up  - Có lẽ anh ấy

bị kẹt xe.

He commutes from the suburbs - Anh ấy đón xe

đi làm từ vùng ngoại ô.

It’s too difficult to park your car in the city -
Rất khó tìm chỗ đậu cho xe hơi trong thành phố.

It’s not easy commuting every day, we should
cut him some slack - Phải đi lại mỗi ngày như vậy

thật không dễ, chúng ta nên thoải mái với anh ấy

một chút.

 

8. ĐI TRỄ



9. XIN NGHỈ PHÉP

100%
Success with 30 minutes per day

She’s on maternity leave. – Cô ấy đang nghỉ đẻ.

He’s off sick today. – Anh ấy hôm nay bị ốm.

He’s not in today. – Anh ấy hôm nay không có ở cơ

quan.

She’s on holiday. – Cô ấy đi nghỉ lễ rồi.

I’m afraid I’m not well and won’t be able to come
in today. – Tôi e là tôi không được khỏe nên hôm

nay không thể đến cơ quan được.

I need tomorrow off - Tôi muốn nghỉ làm ngày mai.

I'm afraid I'm not well and won't be able to come
in today -  Tôi e là tôi không được khỏe nên hôm

nay không thể đến cơ quan được.

I need a sick leave for two days - Tôi muốn xin

nghỉ bệnh 2 ngày.



9. XIN NGHỈ PHÉP

100%
Success with 30 minutes per day

I want to take a day off to see a doctor - Tôi muốn
nghỉ một ngày để đi bác sĩ.
I’m afraid I’m going to have to pull a sick today -
Tôi e rằng tôi xin nghỉ bệnh hôm nay.
I got an afternoon off and went to the ball game -
Tôi xin nghỉ buổi chiều để đi xem trận bóng.
Wouldn’t it be possible for me to take the day off
this Friday? - Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày
được không?
It’s not likely. There’s a lot of work to do - Chắc là
không được. Còn rất nhiều việc phải làm.
It’s worth considering - Để tôi xem xét lại.
I’m asking for three-day personal leave for my
wife’s labor - Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày vì vợ tôi sắp
sinh em bé.



10. GIỚI THIỆU CÔNG TY
Could you tell me a little about your company - Có thể giới
thiệu một chút về công ty của anh không?.
Glad to send you all possible information on our company
and products - Chúng tôi rất sẵn lòng gửi cho ông các thông tin
cần thiết về công ty và các sản phẩm.
Nói về lịch sử của công ty
We started up in Ha Noi năm 1990 - Chúng tôi khởi nghiệp ở
Hà Nội vào năm 1990.
We’ve been in business for over 20 years - Chúng tôi đã kinh
doanh được hơn 20 năm rồi.
We merged with X company in 1990 - Chúng tôi sát nhập với
công ty X vào năm 1990.
We set up a subsidiary in TP Ho Chi Minh - Chúng tôi mở
thêm 1 chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh.



11. CẤU TRÚC QUY MÔ CÔNG TY

We also have three factories abroad - Chúng tôi cũng có 3 nhà

máy ở nước ngoài.

We now have around 1000 employees - Hiện tại chúng tôi có

khoảng 1000 nhân viên.

Our R&D center are located not only in Vietnam but Malaysia

as well - Trung tâm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi không

chỉ có ở Việt Nam mà còn có ở Malaysia nữa.

The company is devided into different departments, each with

its own director. The Marketing and Sales department consists

of the sales team, and customer services.   -  Công ty gồm nhiều

phòng ban, mỗi phòng ban lại có 1 giám đốc. Phòng marketing và

phòng kinh doanh bao gồm đội ngũ nhân viên kinh doanh và dịch

vụ khách hàng. 

QTS | QUALITY TRAINING SOLUTIONS



 
12. SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
CỦA CÔNG TY

We manufacture car engines - Chúng tôi sản xuất động

cơ ô tô.

We supply paper products - Chúng tôi cung cấp các sản

phẩm về giấy.

We are developing new software for the internet. Our

R&D department is working closely with our

international partners.  - Chúng tôi đang phát triển các

phần mềm mới cho Internet. Phòng nghiên cứu và phát

triển đang làm việc với các đối tác nước ngoài.

We’re mainly producing audio – visual equipments -

Chúng tôi chủ yếu sản xuất những công cụ nghe nhìn.

We produce the largest selling TV set in the world -

Chúng tôi sản xuất tivi lớn nhất trên thế giới.



 

Here are some samples of various kind of high

quality tea - Đây là mẫu hàng của các loại trà chất

lượng cao khác nhau.

This is the price list with specifications - Đây là

bảng giá chi tiết.

We are going for business on the basic of

mutual benefit   - Chúng tôi chủ trương kinh

doanh trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

If you can let us have a competitive quotation,

we will place our orders right now - Nếu anh có

thể cho chúng tôi một mức giá cạnh tranh thì

chúng tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ.

This is our bottom price - Đây là mức giá thấp

nhất của chúng tôi.

13. Báo giá



 

To have this business concluded, you need to

lower your price at least by 3% - Để ký được hợp

đồng này thì anh phải giảm giá ít nhất 3%.

I’m afraid there is no room for any reduction in

price - Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.

That’s almost cost price, but we could lower if

you want to make a big purchase - Đó gần như

là giá vốn rồi, nhưng chúng tôi vẫn có thể giảm giá

nếu ông đặt mua số lượng nhiều.

It’s a deal - Thỏa thuận vậy nhé.

 

13. Báo giá



 
14. TĂNG CA

Sorry, I have to work overtime - Xin lỗi, tôi phải làm

tăng ca.

Are you available to work during the weekend? - Anh

có sẵn sàng làm việc cuối tuần không?

I stayed up all night working - Tôi thức suốt đêm để làm

việc.

I am a regular overtime worker - Tôi thường làm việc

ngoài giờ.

I’ll be getting home after midnight - Sau nửa đêm

chúng tôi mới có thể về nhà.



 
14. TĂNG CA

We may have to pull an all-night to finish - Chúng ta

phải kéo dài cả đêm để làm cho xong.

Let’s get it done even if we have to stay up all night -

Nếu phải thức suốt đêm chúng ta cũng phải làm xong.

Do you get paid overtime? - Anh có nhận được tiền làm

ngoài giờ không?

I refuse to work overtime during the weekend - Tôi từ

chối làm việc ngoài giờ vào cuối tuần.

Working extra hours must be tough - Làm việc thêm giờ

sẽ rất gay go.



 
How long have you worked here? – Anh đã

làm ở đây bao lâu rồi?

I’m going out for lunch. – Tôi sẽ ra ngoài ăn

trưa

I’ll be back at 1.30. – Tôi sẽ quay lại lúc 1:30

How long does it take you to get to work?

– Anh đi đến cơ quan mất bao lâu?

The traffic was terrible today. – Giao

thông hôm nay thật kinh khủng

How do you get to work? – Anh đến cơ

quan bằng gì?

Here’s my business card. – Đây là danh

thiếp của tôi.

15. NHỮNG CÂU NÓI
CHUNG CHUNG
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QUALITY TRAINING SOLUTIONS

Hi vọng bộ tài liệu này sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức bổ
ích. Học tiếng anh là cả một quá trình kiên trì rèn luyện, và
chúng tôi tin bạn sẽ không bao giờ từ bỏ. 
Hãy để QTS đồng hành cùng bạn trên hành trình mở ra tương
lai không giới hạn của bạn.
Để tải về những Ebook MIỄN PHÍ khác, hãy truy cập Tại Đây.
Để biết có thêm nhiều thông tin hữu ích, hãy theo dõi Fanpage
QTS Tại Đây.
If you fall asleep now, you will dream. If you study now,
you will live your dream.

https://www.qts.edu.vn/ebooks

