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Những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Viết bức thư cho một bạn ở một tỉnh miền 

Nam - Để học tốt môn Văn lớp 3. 

Đề bài: Viết một bức thư cho một bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền 

Bắc) để làm quen và cùng thi đua học tốt. 

Bài văn viết thư hay nhất gửi bạn tỉnh khác để làm quen 

Tuấn Anh thân mến! 

Đây là lần đầu tiên mình viết thư cho một người bạn chưa quen biết. Chắc bạn thấy lạ 

lắm phải không? Cũng đúng thôi. Bởi vì chỉ có mình biết bạn chứ bạn chưa biết, chưa 

gặp mình lần nào cả. 

Mình tên là Lê Văn Thành, học sinh lớp 3/5, Trường Tiểu học Lê Chí Trực quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đọc báo và xem truyền hình nên mới biết về bạn đấy. Bạn 

đạt giải Nhất trong thi đấu cầu lông ở Hội khỏe Phù Đổng. Trên ảnh, trên các thông tin 

đăng trên báo, mình thấy bạn vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn giỏi cả chơi cầu lông nữa. 

Mình ngưỡng mộ bạn lắm. Bạn bắt đầu tập chơi cầu lông từ khi nào mà bạn giỏi thế? Bạn 

sắp xếp thời gian như thế nào mà vừa có thời gian học bài lại vừa có thời gian tập luyện? 

Mình cũng biết chơi cầu lông nhưng mình chỉ biết sơ sơ thôi. Nếu có thể, chúng mình 

làm quen với nhau, cùng nhau thi đua học tốt. Ngoài ra, bạn chỉ thêm cho mình cách chơi 

cầu lông với nhé. 

Mải hỏi chuyện mà quên hỏi thăm tới gia đình của bạn. Thông cảm cho mình nhé. Bạn có 

mấy anh chị em? Gia đình bạn đều khỏe cả chứ? Ba mẹ mình đều là giáo viên. Ba mình 

là Hiệu phó trường Trung học cơ sở gần nhà. Mẹ mình là giáo viên Tiểu học. Mình có 

một em gái. Năm nay, em ấy đang học lớp 1, cùng trường với mình. Chính vì vậy, khi 

dạy học xong, mẹ mình đón hai anh em mình về. 

Thư viết cũng đã dài. Mình chân thành chúc bạn và gia đình bạn mạnh khỏe. Nhận được 

thư này, nhớ gửi thư cho mình nhé! Mong thư bạn nhiều. 

Bạn mới quen. 

Lê Văn Thành 

Một số mẫu bài văn viết thư làm quen và cùng thi đua học tốt 

Bài mẫu 1: 

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2010 

Nhị Anh thân mến! 
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Hôm nay đây, khi ngồi viết thư cho bạn, trước mắt mình lại hiện nên hình ảnh những cơn 

lũ hung dữ tàn phá miền Trung mà ti vi đã đưa tin trong tuần qua. Mình cũng được biết 

bạn là một trong những học sinh tiêu biểu đã dũng cảm tham gia bảo vệ tài sản của 

trường Tiểu học Nhật Lệ để không bị lũ cuốn trôi. Mình viết thư này vì rất muốn làm 

quen với bạn. 

Mình tên là Khánh Linh, học sinh lớp3D, trường Tiểu học Cát Linh, thành phố Hà Nội. 

Vừa qua, trường mình đã quyên góp được rất nhiều quần áo và sách vở để ủng hộ các học 

sinh miền Trung. Mình hy vọng người miền Trung sẽ sớm ổn định cuộc sống. Nhị Anh 

và các bạn được tiếp tục cắp sách đến trường để học tập và vui chơi. Chúng mình hãy thi 

đua để cùng học thật giỏi nhé. 

Mình chúc bạn và gia đình mạnh khỏe. Hãy sớm viết thư trả lời cho mình nhé. Rất mong 

thư của bạn. 

Thân mến 

Bạn Linh 

Bài mẫu 2: 

Nam Định, ngày 15 tháng 11 năm 2005 

Hải Yến thân mến! 

Từ ngày chúng mình chia tay nhau ở Đà Lạt trong chuyến du lịch đầy hấp dẫn ấy, đến 

nay đã gần bốn tháng, đứa Nam Định, đứa Vĩnh Long, không biết đến bao giờ gặp lại? 

Rất may là mình còn lưu lại địa chỉ của cậu trong cuốn “Khăn quàng đỏ” mà trước lúc 

chia tay cậu tặng cho mình. Giờ thì mình đến thăm cậu đây. Hải Yến ơi! Bạn vẫn khỏe 

đấy chứ? Học tập và sinh hoạt có vui không? Có còn nhớ đến người bạn gái ở đất Bắc 

này nữa không, hay đã quên rồi. Còn mình thì chẳng bao giờ quên được cậu. Một người 

bạn gái phương Nam hồn nhiên vui tính và thật dễ thương. Thư này, mình muốn trao đổi 

với bạn một điều, đó là: từ nay trở đi cứ mỗi tháng, chúng ta gửi thư cho nhau một lần và 

thông báo cho nhau số điểm mười trong tháng. Cuối năm học, tổng cộng lại, ai nhiều 

điểm mười hơn thì người đó thắng. Và tất nhiên người thua phải đãi một món đặc sản của 

quê mình. Đồng ý như thế Hải Yến nhé! Mình tạm dừng bút đây. Nhớ gửi thư cho mình 

nhé! 

Bạn gái 

Thu Hương 
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