
 

 



  

40 LỖI SAi KINH ĐIỂN NHẤT  
TRONG TIẾNG ANH! 

 
Sự thật là �uỷ đã sai hầu hết cách dùng những từ này trong suốt nhiều 
năm qua, cho đến khi �uỷ “giật mình” được một người bạn gốc Mỹ “sửa 

gáy”. Ôi, thật đáng xấu hổ với vai trò là người dạy tiếng Anh. 
 

Bạn cũng sẽ kinh ngạc với những lỗi ngớ ngẩn mà không bao giờ nghĩ 
mình sai, bởi nó đã ở trong bạn quá lâu. Đừng cảm thấy xấu hổ, bởi 

không chỉ mình bạn, ngay cả với giáo viên nhiều kinh nghiệm cũng thế. 
 

“By & with”, “soon & early”, “until now”… có bao giờ bạn nghĩ mình 
dùng sai những từ này không? �ực tế là hơn 90% người dùng sai. Và 
còn hơn 40 lỗi sai thường gặp khác �uỷ sẽ chia sẻ cặn kẽ, chi tiết cho 

các bạn. 
 

�uỷ mong rằng bạn không bao giờ mắc phải những lỗi sai này nữa, để 
khả năng nói, viết của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Và chắc chắc khi 
giao tiếp với người nước ngoài, họ cũng sẽ ngưỡng mộ với khả năng sử 

dụng từ của bạn. 
 

�uỷ đã soạn lại trọn bộ tài liệu này, đầy đủ và chi tiết nhất cho ai cũng 
hiểu và dùng được. (Hơn 10 tiếng để hoàn thành). 

 
Ps: �uỷ tin chắc rằng chưa từng có 1 ai chia sẻ kỹ lưỡng như những gì 

�uỷ chia sẻ với bạn trong Ebook này đâu. 
 

Chúc bạn thành công! 
 

Ms �uỷ 
Founder of KISS English 

 

(Tài liệu lưu hành nội bộ)  
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40 LỖI SAI TRONG TIẾNG ANH 
 

STT Sai lầm hay gặp  Cách dùng chính xác kèm giải thích (nếu có)  

1 
 
 
 
 

SOON & EARLY  
 
Soon = Early: Nghĩa là SỚM 
VD:  I rarely ask my husband to come 
home soon.  

Soon có nghĩa là không lâu sau kể từ thời điểm 
bây giờ hoặc không lâu nữa  khi việc gì đó xảy ra  

- We’ll soon be home. 
- Please send it as soon as possible  
- Next Monday is the soonest we can 

deliver. 
- I soon realized the mistake. 

 
Early có nghĩa là  trước so với  lúc bình thường 
hoặc là trong giai đoạn đầu của một khoảng thời 
gian/ sự kiện nào đó.  

- He's in his early twenties. 
- You're early! I wasn't expecting you till 

seven. 
- The bus was ten minutes early. 

 

2 
 

Go to home  
 
Trong thực tế, rất nhiều học viên thấy các 
cụm như “go to school", “go to class", 
“go to hell", v.v.  & mọi người hay đánh 
đồng: “Go to home”.  

Go home  
 
Lý do, vì Home là nhà. Mà nhà là một từ rất 
thiêng liêng, bạn đã xác định được trong trái tim 
của mình, nên các bạn không nên sài “TO" chỉ 
phương hướng ở đây nữa nhé.  

3 Go to EVERYWHERE/ ANYWHERE 
 
 
 
Everywhere /ˈevriwer/ 
Anywhere: /ˈeniwer/  
 

Go EVERYWHERE/ ANYWHERE/ 
SOMEWHERE  
 
- His career isn't going anywhere. 
- Everywhere we went was full of tourists. 
- I've looked everywhere. 
- I know somewhere we can go. 

4 Untill Now 
 
Until now được dịch là “cho đến bây giờ” 
 
Ví du: Until now I have never eaten 
sushi. được hiểu là “Cho đến bây giờ, tôi 
vẫn chưa bao giờ được ăn Sushi" = Tôi 
vẫn chưa được ăn (ngay tại thời điểm 
đang nói)  
 
 

So far, even now 
 
Lý do:  “Until now” được sử dụng với nghĩa là 
“Một điều gì đó hiện tại đã xảy ra rồi & không 
còn giống trong quá khứ nữa” 
 
VD: 
-  I have had no idea about it until now (và giờ tôi 
đã biết)  
 
- Until now I have never eaten sushi (now I am 
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eating). Đây là lần đầu tiên tôi ăn Sushi. Tôi đang 
ăn sushi.  
 
Vậy nếu muốn nói, cho đến bây giờ mà tôi vẫn 
chưa được ăn sushi bạn có thể nói:  
 - To date (formal)  & So far (informal) 
=> So far, I have never eaten Sushi  

5 I still like that  
 
Trước giờ khi học, bạn hay mặc định 
“like that” có nghĩa là “cũng như vậy" 
 
Và khi muốn nói: “Tôi cũng như vậy”, 
bạn sẽ sử dụng: “I still like that"  

I'm still like that (Tôi cũng như vây) 
 
Lý do:  
-  I still like that: Tôi vẫn thích vậy (like là động 
từ “Thích”)  
  
 

6 every + plural  nouns (danh từ số nhiều) 
VD: Every people/ girls  

every + singular noun (Danh từ số ít) 
VD:  
Everyday is a beautiful day  
Every girl has their own beauty with or without 
make-up 

7 Learn  
Study  

1. Learn: học được kiến thức mới, biết một kiến 
thức mới  
VD:  
- I learned a lot from my father. 
- He's learning to dance 
  
2. Study: đọc bài, tham gia bài, học thuộc lòng  
VD:  
- My brother studied at the Royal College of Art 
- I study a lot but I don't learn  anything 
 
=> I studied a lot but I didn't learn anything  
(Tôi học nhiều lắm, nhưng tội lại chẳng vào được 
tí nào)  

8 Really Adj-er: Để nhấn mạnh trong so 
sánh hơn  
 
VD: Some things are really harder to 
explain than others  
 (Ý bạn muốn nói: “Có vài thứ thì thực sự 
khó để giải thích hơn những thứ khác)  

much Adj-er: để nhấn mạnh trong so sánh hơn  
 
Nên sử dụng:  
“Some things are much harder to explain than 
others” 

9 By luôn có nghĩa là “bằng/ bởi”  
 
- He eats by his left hand  
(Anh ấy ăn bằng tay trái) 

1. By + modes of transportation (loại phương tiện 
giao thông) 
VD: I go to school by car  
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- I broke the window by a plastic ball 
(Tôi đã làm vỡ cánh cửa bằng trái banh 
nhựa)  

By + modes of communication (loại phương tiện 
liên lạc) 
VD: I will contact you by phone 
 
2. With + Tools / body parts  (công cụ/ bộ phận 
cơ thể) 
VD:  
- He eats with his left hand 
- I broke the window with a plastic ball  

10 Let's = Hãy  
 
Let’s do the homework (Hãy làm bài tập 
về nhà)  

Let's = Let us = Chúng ta (người nói & người 
nghe) hãy cùng nhau làm gì  
 
=> Nếu muốn nói “Hãy", bạn có thể dùng: 
“Please" 
VD:  
Please remember to do homework!  

11 With me = Đối với tôi  1. FOR me: is to express its effect on you or it's 
benefit for you, whether it's good or bad. => Bạn 
diễn đạt một ý kiến gì đó với phương diện đề cập 
đến vấn đề đó có tác động gì đến bạn hoặc có ảnh 
hưởng đến bạn (dù ảnh hưởng tốt hay xấu) 
 
2. TO ME (Preferable) is more to express opinion. 
 => Đây là cách phổ biến nhất để diễn đạt ý kiến 
của mình nhé. Thuỷ suggest điều này. 
 
Ví dụ để bạn hiểu kĩ hơn. 
1. That's difficult for me.  
That sounds difficult to me. 
 
2. For me, this is not a difficult problem. 
To me, this is not a difficult problem. 
=> cả 2 ví dụ đều đúng. 
 
3. *For me, he is an idiot. 
To me, he is an idiot. 
 
Ví dụ đầu tiên không phù hợp khi diễn tả quan 
điểm. Bạn sẽ dùng "To Me" trong trường hợp này 
để mình chia sẻ quan điểm nhé 

12 After a hard-working day = Sau một ngày 
làm việc chăm chỉ/ vất vả  

Hard-working (Tính từ) có nghĩa là Chăm chỉ, 
được dành cho tính cách của một người  
 
Thay vào đó, bạn có thể nói:  
After a long day/  a hard day/ a busy day  

5  

https://kissenglishcenter.com/


  

13 make-up = Hành động trang điểm  Put on make-up/ wear make-up  
 
Make-up: là một danh từ có nghĩa: đồ trang điểm 
VD: 
-  eye make-upto 
- put on your make-up 
- She never wears make-up. 

14 MC = Người dẫn chương trình  TV host: Người dẫn chương trình trên Ti Vi và 
Radio, trò chuyện với khách mời.  
 
MC: Master of Ceremony (Một người dẫn cho 
một sự kiện nào đó)  

15 My Parent (Bố mẹ của tôi)  My parents (Bố và mẹ của tôi)  
My parent (bố hoặc mẹ của tôi)  
 
VD: 
- It can be difficult to be a good parent. 
- He's still living with his parents. 

16 Child / children  A Child: 1 đứa trẻ  
Children: Nhiều đứa trẻ  

17 He is died (Anh ấy bị chết)  Die: là hành động chết 
VD: Her husband died suddenly last week. 
 
Dead: tính từ chỉ trạng thái  
VD:  
- My mother's dead; she died in 1987. 

18 Interested / Interesting 
 
I am interesting the book  
The book is so interested  

- Interested /ˈɪntrestɪd/  
- Interesting /ˈɪntrestɪŋ/  
 
Cấu trúc “be interested in” được sử dụng khi 
muốn nói đến cảm xúc yêu thích ai/điều gì, còn 
“interesting” để chỉ tính chất - sự thú vị của thứ gì 
đó. 
 
 Thường (V-ED) sẽ là cảm giác được tác động bởi 
một cái gì đó khác (V-ING)  
 
VD: There were an interesting movie yesterday 
and we were interested in it. 
(Có một bộ phim thú vị hôm qua và chúng tôi rất 
thích thú với nó.)  
 
Tương tự, chúng ta có thể tham khảo thêm một số 
ví dụ sau với từ Bore:  
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VD: It is a boring day & I feel bored with my job.  

19 I don't like Too (Tôi cũng không thích 
vậy)  

I don't like either  
‘I don't like it.’ ‘Me either.’ (= Neither do I). 

20 Shy = xấu hổ 
 
I feel so shy when I look at her face  

1. Shy: thường nói về tính cách con người, nhút 
nhát, e dè, ngại ngần 
VD: 
- Don't be shy—come and say hello. 
- She was too shy to ask anyone for help. 
 
2. Embarrassed: cảm thấy xấu hổ, bối rối  
 
VD:  
- She's embarrassed about her height. 
- He felt embarrassed at being the centre of 
attention. 

21 How are you? 
I am fine thank you. And you?  

Người học sẽ luôn có một sự rập khuôn khi được 
hỏi câu này. Các bạn sẽ luôn, “I'm fine, thank 
you. And you?  
Thường thì bạn sẽ nghe là: “I'm good/ awesome. 
How about you?”  

22 I very like it (Tôi rất thích nó)  
very = thích  

I really like it 
 
1. Very chỉ được sử dụng trước tính từ, trạng từ 
hoặc mạo từ để nhấn mạnh. 
VD:  
- very small 
- very quickly 
- Very few people know that. 
- Thanks very much. 
- ‘Do you like it?’ ‘Yeah, I do. Very much.’ 
 
2. Really  /ˈriːəli/ 
Really có nhiều nghĩa khác nhau tuỳ vào ngữ 
cảnh. Thuỷ xin ví dụ cho bạn một vài câu để bạn 
hiểu nghĩa rõ hơn nhé: 
 
- What do you really think about it? (Bạn thực sự 
nghĩ gì về nó?) 
- I want to help, I really do. (Nhấn mạnh, tôi rất 
muốn giúp bạn) 
- I don't really agree with that. (Tôi không thực sự 
đồng ý với cậu)  
- ‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’ (= ‘no’ 
or ‘not very much’). 
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23 Explain him  Explain to him  
 
Explain (something)  to someone  
 
VD:  
- She explained to them what to do in an 
emergency. 
- First, I'll explain the rules of the game. 

24 normal (bình thường) 
“How are you today?. I'm normal"  

“How are you today?. I'm okay"  
“How are you today?. Nothing special!”  
a/ Normal để nhận xét về tính chất sự vật rất bình 
thường, không có gì kì lạ. 
VD:  
- Her temperature is normal. 
- It's normal to feel tired after such a long trip. 
- It is normal practice to inform somebody if you 
want to leave early. 
 
b/ Normal chỉ 1 chuyện/ sự việt xảy ra thường 
xuyên. 
  
VD:  
- Thunderstorms are normal during summer in 
Quảng Ngãi.  
 
c/ Normal là bình thường (về mặt thần kinh).  
VD:  
People who commit such crimes aren't normal. 
Những người phạm tội như vậy không hề có thần 
kinh bình thường đâu.  

25 How do you feel? (Bạn  thấy thế nào?) 
 
When you see a hot girl, how do you 
feel?  
(Khi ngắm gái đẹp, bạn thấy thế nào?)  

What do you think? (Bạn nghĩ gì về cô ấy) 
 
Khi muốn hỏi ý kiến của người khác về một cái gì 
đó, chúng ta nên hỏi “What do you think about 
…” Thay vì dịch là: How do you feel? (bạn cảm 
thấy như thế nào?) 
 
VD:  
When you see a hot girl, what do you think?  

26 Too = quá  
 
This dish is too delicious (Món này quá 
ngon) 
This girl is too hot (Cô gái này quá hấp 
dẫn)  

Too = quá (thường sẽ là tiêu cực)  
 
VD: The dress was too tight for me. (cái váy này 
quá chật với tôi)  
 
Vậy nên, nếu muốn nói là cô gái này “ngon" quá, 
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bạn nên sử dụng:  
Man, this girl is so good. Not too good  

27 In your country, in my country 
 
Mọi người có xu hướng dùng: “In your 
country" khi muốn hỏi về nước của người 
mà họ đang nói chuyện & “in my 
country” khi muốn nói về đất nước mình.  

In + Tên đất nước cụ thể  
 
VD: Do they eat Trứng Vịt Lộn  in America? 
They never do that in Vietnam  
 
=> Khi đã truyện trò với ai đó, chắc chắn bạn đã 
biết về đất nước của họ rồi. Vậy nên, hãy nói trực 
tiếp tên của đất nước của họ nhé.  

28 Cancer is very popular  
 

Popular nghĩa là phổ biến (positive meaning). 
 
Theo định nghĩa trong từ điển Oxford, popular 
means “liked or enjoyed by a large number of 
people”(Được thích bởi một lượng đông người)  
 
Còn bệnh Ung thư cũng phổ biến nhưng lại không 
mang nghĩa tích cực, không được “ưa thích” 
 
Vậy nên, cancer is very  common (xảy ra nhiều, 
xuất hiện nhiều) 
  
VD:  
- Beer/ street foods is popular in Vietnam  
- This is one of our most popular designs. 
- Pop music is a genre of popular music  

29 Can you repeat?/ Can you repeat again? 
(Bạn có thể lặp lại được không?) 
 

Can you repeat + something? 
 
VD:  
- repeat a question 
- I'm sorry—could you repeat that? 
-  Listen and repeat each sentence after me. 
- repeat a mistake/a process/an exercise 

30 Read = Đọc  
Khi muốn hỏi, làm sao để đọc được từ 
này, các bạn hay dịch: “How can I read 
the word?” (làm sao tôi có thể đọc được 
từ này?)  

Read: Có nhiều nghĩa khác nhau, tuỳ vào ngữ 
cảnh, nhưng thường sẽ là tiếp nhận bài viết bằng 
mắt & không nói ra thành lời 
VD:  
- Some children can read and write before they go 
to school.  
- I'm trying to read the map. 
- read somebody’s mind/thoughts (đọc được suy 
nghĩ của ai đó.)  
 
Vậy nên muốn nhờ ai đó phát âm từ nào đó giúp, 
bạn nên nói: 
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“How do I say this word?” 
“ How do I pronounce this word ?”  

31 Giới thiệu sang chủ đề khác, người ta hay 
sài: About + ………….  
VD: About my family, …….. 

As for …….,  
 
Không hề có cấu trúc About + ……, ………. 
 
Thay vào đó, bạn có thể sử dụng “As for". 
 VD:  
- As for Jo, she's doing fine. 
- As for food for the party, that's all being taken 
care of. 

32 Cake = bánh  Có rất nhiều loại bánh khác nhau 
- Cake:  a sweet food made from a mixture of 
flour, eggs, butter, sugar, etc. that is baked in an 
oven. (loại thức ăn ngọt được làm từ hỗn hợp của 
bột mì, trứng, bơ, đường,v.v., được nướng trong 
lò.) 
 
- Biscuit (Anh Anh) & Cookie (Anh Mỹ): a small 
flat dry cake for one person, usually sweet, and 
baked until crisp (Bánh mỏng nhỏ cho 1 người, 
thường ngọt và nướng giòn)  
- Sandwich: Là đồ ăn thường có ít nhất hai lát 
bánh mì và những lớp kẹp, nhất là thịt, đồ biển, 
hay phó mát cùng với rau hay xà lách. Có thể 
dùng bánh mì không, hay có thể quét bơ, dầu, mù 
tạc hay đồ gia vị khác. 
- Donut: Là một loại bánh ngọt rán hoặc nướng để 
ăn tráng miệng hoặc ăn vặt. 
- Pie: Là bánh vỏ kín có chứa nhân bên trong, tất 
cả gọi chung là vỏ pie. 
- Pancake: Là bánh rán chảo làm chín bằng cách 
quét lớp dầu/bơ mỏng lên mặt chảo, bánh dẹt, 
mỏng 
 

33 It's good for health  It's good for you / bad for you  

34 Work = job = career  1. ‘Job’ là từ chỉ 1 vị trí, nhiệm vụ, một công việc 
với một mức lương định kì  
- Apply for a job: xin việc 
I’m applying for several jobs without success.  
- Get a job: được nhận vào làm việc 
- Find a job: tìm việc 
Emma finally found a job in Tokyo: Emma cuối 
cùng cũng tìm được việc ở Tokyo 
- Offer someone a job: Mời ai đó làm việc 
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- My son has been offered a job in Tokyo 
 
2. ‘Work’ là 1 từ chỉ công việc nói chung trong 
khi ‘job’ thì cụ thể hơn. ‘Job’ nằm trong ‘Work’ 
- I start work at 8 o’clock every morning 
- I go to work by bus 
- I know you’ve got a lot of work to do 
- I started work when I was sixteen 
 
3. Career: sự nghiệp hoặc công việc mà bạn đã 
làm trong 1 thời gian dài. 
- That will be a good career move(= something 
that will help your career). 
- She has been concentrating on her career. 
 

35 Attractive products (sản phẩm hấp dẫn)  Attractive: bề ngoài/ con người  
appealing city: hấp dẫn (ở cốt lõi, k phải bề ngoài) 
interesting products (sản phẩm hấp dẫn) 
 

36 Contact with me  
I like to contact with you 

Contact you 
  
Contact /ˈkɑːntækt/ 
I've been trying to contact you all day. 

37 You shouldn't drink beer. Drinking beer 
will affect to your health  

You shouldn't drink beer. Drinking beer will 
affect your health  
Affect + Something  

38 Okay, let's discuss about our topic today! Okayy, Let's discuss our topic today!  
 
More example:  
- Have you discussed the problem with anyone? 
- I'm not prepared to discuss this on the phone. 

39 Favorite (Yêu thích) 
I favorite “Cô dâu 8 tuổi" 
This is my most favorite TV show.  
  

“Cô dâu 8 tuổi" is  my favorite TV show  
 
Favorite đã có hàm ý thích cái gì hơn tất cả những 
cái cùng loại (liked more than others of the same 
kind). Nên không cần phải dùng so sánh nhất “the 
most favorite" nữa. 

40 Suit for you = hợp với bạn đó 
The dress suits for you  

Suit you (hợp với bạn) 
Suit + someone/ something 
VD:  
- Choose a computer to suit your particular needs. 
- Blue suits you. You should wear it more often. 
- This hot weather doesn't suit me. 
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Tài liệu được Thuỷ tổng hợp và tham khảo tại các trang như:  
- https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
- https://dictionary.cambridge.org/ 
- Và một số người bạn/ đồng nghiệp nước ngoài chia sẻ.  

 

 

 

 

 

Trung Tâm Tiếng Anh Thuỷ Hoàng 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP KISS ENGLISH 

525/33 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TPHCM 

Email: thuy@kissenglishcenter.com  

Website: https://kissenglishcenter.com 

 

Liên kết 

Instagram: @kissenglishcenter 

Youtube: /kissenglishcentervn/ 

Facebook: /kissenglishcenter/ 

Tiktok: @msthuy 
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