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Tham khảo tuyển chọn những bài văn viết thư hay nhất chủ đề thư ngắn cho người 

thân, để học tốt môn Văn lớp 3. 

Đề bài: Em hãy viết một bức thư cho người thân 

Bức thư hay nhất gửi thăm bà ngoại 

Thị xã ..., ngày ... tháng ... năm ... 

Bà ngoại yêu quý của cháu! 

Cháu là Thùy Linh đây. Đứa cháu ngoại bé bỏng của bà đã gần một năm nay chưa về với 

bà đây. Bà ơi, thời gian nàỵ bố hay đi công tác, mẹ cháu lại bận lu bù công chuyện cơ 

quan lại thêm đường sá xa xôi quá nên dù rất nhớ bà, chúng cháu đành phải hẹn bà vào 

một dịp khác. Bà đừng trách bố mẹ cháu, bà nhé! 

Bà ơi! Nhân dịp đầu năm mới – năm Ất Dậu cháu xin kính chúc sức khỏe bà, chúc bà 

sống lâu thật với chúng cháu. 

Bà ơi! Bà có được khỏe không? Bà phải ăn cơm nhiều nhiều vào bà nhé! Bác Thái, anh 

Bình, chị An có hay về thăm bà luôn không? Các anh chị sướng thật ở gần muốn về thăm 

bà lúc nào cũng được. Còn chúng cháu thì… Chao ôi! Sao mà xa xôi đến thế. Nhớ lại kỳ 

nghỉ hè năm ngoái, bà chống gậy dẫn cháu và bé Thảo Linh ra vườn hái những quả ổi, 

mãng cầu rồi ngồi dưới gốc cây vừa ăn, vừa hóng mát. 

Những chùm ổi có vị ngọt thanh xứ Nam bộ, bà bóc từng trái một cho cháu và bé Thảo 

Linh sao mà ngon đến thế! Bà bảo: “Bao giờ bà cũng dành những chùm ngon nhất cho 

hai đứa cháu gái ở xa ? Bà thương chúng cháu vài năm mới về được một lần. Ước gì cháu 

có đôi cánh để bay về bên bà cho thỏa nỗi nhớ thương.   

Giờ thì cháu chỉ mong đến ngày nghỉ hè thôi vì chỉ có nghỉ hè, chúng cháu mới có thể về 

thăm bà được. Cháu nói gì huyên thuyên nhiều quá phải không bà? Cho cháu dừng bút ở 

đây bà nhé. Cháu hôn bà nhiều. 

Cháu gái của bà, Thùy Linh ! 

Tổng hợp những bức thư ngắn viết cho gia đình, người thân ở xa 

Bài mẫu 1: Thư gửi cho chú đang công tác ở nước ngoài. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…..tháng….năm…..  

Chú kính yêu của cháu!  
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Lâu nay, bận tập trung cho kỳ thi chất lượng cuối học kỳ, cháu chưa viết thư thăm chú 

được. Nay thi cử đã xong, Tết cũng đến rồi, cháu viết thư thăm chú và báo cho chú một 

tin mừng nữa đó. 

Chú ơi! Chắc ở bên ấy, chú nhớ nhà lắm, nhất là những lúc Tết đến, xuân về. Ông bà nội 

cứ nhắc chú hoài. Còn thím Phương thì đoán chắc thế nào Tết này chú cũng bay về vì biết 

thím sắp sinh, nhưng nhà lại nhận được thư chú nói rằng, chú chưa về được bởi bận rộn 

với việc bảo vệ luận án tiến sĩ. 

Chú ạ! Tết vừa qua, cả nhà ta đón cái tết cổ truyền thật vui vẻ và đầm ấm bởi sự có mặt 

của một thành viên mới: bé Hồng Phượng, con chú. Em Phượng rất mũm mĩm và dễ 

thương. Càng nhìn bé càng giống chú như khuôn. 

Bây giờ thì cháu kể cho chú nghe về cái tết ở nhà mình nhé! Đêm ba mươi, cả nhà ngồi 

quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi. Thằng Hùng cứ thấp thỏm chờ từng giây từng 

phút. Lúc đồng hồ điểm mười hai giờ kém mười lăm phút, quang cảnh dưới đường đã 

thật nhộn nhịp, nhất là công viên trước tòa nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố, nơi đặt 

tượng đài Bác Hồ, mọi người đã đứng chật xung quanh tượng. Cháu lên đứng ở lầu ba 

của nhà mình nhìn xuống mà lòng cứ thấp thỏm, nôn nao… Đúng mười hai giờ thời khắc 

của đêm giao thừa đã điểm. Từ dưới mặt đất, những luồng pháo hoa bay vọt lên trời như 

những vệt sao băng rồi tỏa rộng ra trên nền trời. Và kỳ lạ thay, chỉ sau có nửa tiếng đồng 

hồ từ khi giao thừa thì thím Phương kêu đau bụng. Bố mẹ cháu đưa thím đến bệnh viện 

Từ Dũ. Và thế là bé Phượng ra đời đúng vào ngày đầu tiên của năm mới. 

Tin mừng mà cháu thông báo ở đầu thư là thế ạ. Cháu xin phép chú được dừng bút ở đây. 

Cháu chúc chú mạnh khỏe, bảo vệ luận án thành công và sớm về nước.  

Cháu gái của chú, 

Thu Thủy 

Bài mẫu 2: Bức thư con gái gửi bố 

Bố yêu quý của con! 

Con nhớ bố quá! Con đến thăm bố đây. Bố ơi! Bố có khỏe không? Sao lâu nay bố không 

về với chúng con? Mẹ nói, bố bận đi tuần tra biên giới nên không về được, đừng nhắc bố 

nhiều, làm bố phải hắt hơi đấy. Có đúng thế không hở bố? Nếu đúng như lời mẹ nói thì 

lâu nay, bố không hề nhắc tới con lần nào. Vì con không thấy mình được hắt hơi lần nào 

cả. Chỉ có mẹ, lâu lâu mẹ hắt hơi liên tục mấy cái. Thế là bố nhớ mẹ nhiều hơn con rồi 

đó. Con không chịu đâu! Con và chị Phượng vẫn khỏe. Dạo này chị học nhiều, có khi cả 

buổi tối nữa. Chị hứa với mẹ, sẽ quyết tâm thi tốt nghiệp đạt loại giỏi và đậu vào trường 

Đại học Y dược đấy. Còn con, con cũng hứa với bố sẽ đạt học sinh giỏi năm học này. Bố 
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phải chuẩn bị quà cho chúng con ngay từ bây giờ, chứ để lâu quá, bố sẽ quên đi là chúng 

con buồn lắm đó. Bố nhớ là còn phải có quà cho một người quan trọng nhất cái nhà này 

nghe bố! Thôi, con đi học bài đây ạ. Mong bố sớm về phép để bố con mình được gặp 

nhau. 

Con gái của bố 

(Kí tên) 

Trần Thị Phượng Hồng 
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