
Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề tạm biệt 

1. Câu chào tạm biệt cơ bản 
Như đã nói, khi luyện tiếng Anh giao tiếp cơ bản, cách chào thông thường mà 
chúng ta vẫn hay sử dụng là những câu chào ngắn gọn như: 

• Bye for now! (Giờ tạm biệt nha!) 
• Goodbye. (Tạm biệt nhé.) 
• Bye. (Tạm biệt.) 
• Bye bye! (Chào nha!) 

Nếu muốn lịch sự hơn một chút, bạn có thể kết hợp những lời tạm biệt đơn giản đó 
với những câu sau: 

• Nice to seeing you. (Rất vui khi được gặp lại bạn.) 
• Nice meeting you. (Rất vui được gặp anh.) 
• Nice to know you. (Rất vui khi biết chị.) 

2. Kết thúc một cuộc hội thoại hoặc rời khỏi nơi đang có 
nhiều người 
Trước khi rời đi khỏi một phòng họp hay nơi đang có nhiều người, lời xin phép hoặc 
tạm biệt là phép lịch sự tối thiểu mà bạn cần ghi nhớ.  

Ví dụ: 

• Is it okay if we leave the company at 2 pm? (Nếu chúng tôi rời công ty lúc 2 giờ chiều 
thì có được không ạ?) 

• Oh sorry, but I have to leave by night. (Ồ tôi xin lỗi, nhưng đến tối là tôi phải đi rồi.) 
• Would you mind if I leave the lunch before it ends? (Chị có phiền không nếu em đứng 

lên trước khi bữa trưa kết thúc?) 
• Hoặc nếu thân mật hơn một chút, bạn cũng có thể sử dụng những câu như: 
• I’ll be leaving the company in 15 minutes. (15 phút nữa mình sẽ rời công ty.) 
• I got to go now. (Tớ phải đi ngay bây giờ.) 
• I’m afraid I have to head off now. (Tôi e là bây giờ tôi phải đi rồi.) 

3. Hẹn gặp lại 
Đừng quên hẹn gặp lại đối tác hoặc bạn bè khi chào tạm biệt, bạn nhé!  

Ví dụ: 

• See you later. (Hẹn gặp lại nhé.) 
• See you again! (Hẹn gặp lại nha!) 
• See you next week / next month! (Hẹn gặp anh vào tuần sau / tháng tới!) 

Khi đã có lịch hẹn và chắc chắn ngày gặp lại, chúng ta nên sử dụng những câu sau: 



• Don’t forget to give me a ring! (Đừng quên gọi cho tôi nhé!) 
• Stay in touch. (Giữ liên lạc nhé.) 
• Talk to you later. (Nói chuyện sau nha.) 
• I hope to see you soon. (Tôi hy vọng sớm được gặp lại chị.) 
• Remember to drop me a line! (Nhớ viết thư cho tớ đấy!) 
• If you’re ever in…, come and see me! – You’ve got my address. (Khi nào đến…, anh 

ghé tôi chơi nhé! – Anh có địa chỉ của tôi rồi đấy.) 
• Catch up with you later. (Tâm sự sau cậu nhé.) 
• Keep in touch! (Nhớ giữ liên lạc nha!) 

4. Gửi lời chúc khi tạm biệt 
Ví dụ như khi tiễn người thân đi du học hay định cư nước ngoài, từ nam ra bắc,... bạn 
hãy dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất nhé!  

Ví dụ: 

• Have a good end of month! (Cuối tháng vui vẻ cậu nhé!) 
• All the best, bye. (Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, tạm biệt.) 
• Good luck to you. (Chúc bạn may mắn.) 
• I wish you a good day. (Tôi chúc bạn một ngày tốt lành) 
• Hope everything goes well. (Hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp.) 
• Take care! (Giữ gìn nhé!) 
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