
Từ vựng và mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề cảm ơn 
  

1. Từ vựng, cụm từ 

• Everything – Tất cả mọi điều 
• Thank you so much – Cảm ơn cậu rất nhiều 
• Pleasure – Rất vinh dự 
• You’re welcome – Không có gì đâu 
• Take the time  – Cứ từ từ, không cần vội 
• Don’t mention it – Đừng để ý điều đó 
• That’s all right  – Không sao đâu 
• Thank you very much  – Cảm ơn bạn rất nhiều 
• Kindness – Lòng tốt 
• Trouble  – Rắc rối 
• Compliment – Lời khen 
• Cheer up – Động viên, cổ vũ 
• Kind of you – Bạn thật là tốt bụng 
• Obliged – Biết ơn 
• Not at all – Không sao cả nhé 

  

2. Các mẫu câu ngắn thông dụng 

• That’s very kind of you – Bạn thật tốt bụng 
• You’re welcome – Không có gì cả đâu 
• Thanks a lot for your help – Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp 
• Don’t worry – Đừng lo lắng 
• It’s not worth mentioning – Có đáng gì đâu mà 
• Thank you very much – Cảm ơn bạn rất nhiều 
• Thank you for your help – Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn 
• Thank you very much indeed – Thực sự rất cảm ơn bạn 
• Thank you for everything – Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm 
• I will remember your kindness – Tôi sẽ luôn nhớ đến lòng tốt của bạn 
• I’m fine, thank you – Tôi ổn, cảm ơn. 
• Thank you for helping me out – Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi 
• That’s all right – Tất cả đều ổn 
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