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 VIẾT THƯ UPU: GIỚI THIỆU ĐẤT NƯỚC MÌNH 

VĂN MẪU 7 

 Đề bài: Em hãy viết một bức thư để tham dự cuộc thi viết thư do Liên minh bưu chính 

quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: Giới thiệu về đất nước mình. 

Thư giới thiệu về Việt Nam gửi một người bạn Pháp 

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2017 

    Jerry thân mến! 

   Mình là Nguyễn Chiến Thắng, học sinh lớp 7, một công dân nhỏ tuổi của nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mình rất thích xem chương trình giới thiệu về đất nước 

của các bạn thiếu nhi thuộc nhiều quốc gia trên thế giới. Tuần qua, sau khi theo chân bạn 

du ngoạn khắp nước Pháp, thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của nhiều danh lam thắng cảnh 

nổi tiếng trên đất nước bạn ( tất nhiên là qua màn ảnh nhỏ), mình ao ước rằng một ngày 

nào đó, mình sẽ được chụp ảnh cùng bạn trước tháp Ép – phen hay Khải hoàn môn của 

Pa – ri hoa lệ - kinh đô Ánh sáng châu Âu. Tự nhiên, có một điều gì đó thôi thúc mình 

viết thư làm quen với bạn và thông qua đó giới thiệu về Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của 

mình. 

Jerry thân mến! 

Tổ quốc mình là bán đảo hình chữ S nằm bên bờ biển Đông bao la sóng vỗ. Phương Bắc 

một năm chia thành bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Còn phương Nam chỉ có hai 

mùa: mùa khô và mùa mưa. Bầu trời nơi đây quanh năm chan hòa ánh nắng. 

Mùa xuân phương Bắc của đất nước mình là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ. Màu 

hồng tươi của hao đào trải dài từ những triền núi cao Tây Bắc, Việt Bắc đến thủ đô Hà 

Nội và châu thổ sông Hồng. Bên sắc hồng của hoa đào là sắc trắng tinh khôi của hoa 

mận, hoa mơ, cùng hành trăm màu sắc của biết bao loài hoa khác, dệt nên tấm thảm rực 

rỡ, lung linh. Nếu lắng tai nghe, bạn sẽ thấy ngoài tiếng chim lảnh lót trong vòm lá mướt 

xanh còn có cả tiếng rù rì của đàn ong bay đi tìm mật cùng rung động nhè nhẹ mơ hồ của 

những cánh bướm vờn quanh bông hoa vừa hé nở. 

Xuân qua, hè tới. Tiếng ve ngân ran ran. Hoa phượng nở đỏ rực sân trường báo hiệu một 

năm học kết thúc. Kì nghỉ hè đầy ắp niềm vui đang chờ đón chúng mình. Trong đầm, hoa 

sen nở rộ, mùi hương ngào ngạt theo gió bay xa. Những đêm hè gió nồm nam mát rượi 

thổi lồng lộng trong lũy tre ven làng, tạo ra âm thanh kẽo kẹt đều đều như tiếng võng đưa. 
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Dưới ánh trăng rời rợi sáng, cảnh vật trở nên thơ mộng lạ thường! Làng xóm, cánh đồng, 

dòng sông, con đường… đều tràn ngập ánh trăng. 

Lúc sen tàn và cúc nở hoa, gió heo may thổi dọc lòng những con phố nhỏ của Hà Nội, 

cuốn theo lá vàng rơi xào xạc cũng là lúc mùa thu trở lại. Hồn thu thấm trong trời đất, 

lòng trong người. Bầu trời xanh ngăn ngắt và cao vời vợi. Những chòm mây trắng lãng 

đãng phiêu du về cuối trời xa… Mùa thu ở đất nước mình đã đi vào thơ ca, nhạc họa với 

vẻ đẹp mê đắm lòng người. 

Thế rồi mùa đông len lén đến gần từ độ cuối thu, trong những cơn gió se se lạnh. Những 

buổi sáng sương mù giăng giăng, cảnh vật chìm trong màn sương mờ ảo và những ngày 

mặt trời trốn rét, ngủ quên trong tấm chăn mây dày xốp. Trên mặt đất, nhiều loài hoa 

vắng bóng. Lá rụng. Cây cối trơ cành khẳng khiu. Dường như sự sống thu cả vào trong, 

đợi chờ chim én báo mùa xuân đến. 

Jerry thân mến! 

Đất nước Việt Nam yêu dấu của mình còn có nhiều danh lam thắng cảnh. Địa đầu Tổ 

quốc có Sa Pa được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất, một ngày ó đủ bốn mùa. Cao 

Bằng với hang Pác Bó, suối Lê – nin, núi Các – Mác… nơi Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu 

lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của giai cấp 

phong kiến và thực dân xâm lược. Cây đa Tân Trào ở Tuyên Quang, nơi chứng kiến sự ra 

đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, gắn liền với tên tuổi lẫy lừng của vị 

tướng tài ba Võ Nguyên Giáp. Phú Thọ với 99 ngọn núi giống như 99 con voi quay đầu 

về đất tổ Hùng Vương với bạt ngàn Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt. Bắc Ninh – 

xứ sở của dân ca quan họ, của chùa Bút Tháp, tranh Đông Hồ. Quảng Ninh với vịnh Hạ 

Long được đánh giá là một trong những kì quan của thế giới. Thủ đô Hà Nội ngàn năm 

văn vật với Chùa Một Cột, đài Nghiên, tháp Bút trước cửa đền Ngọc Sơn nằm giữa Hồ 

Gươm. Nơi đây gắn liền với truyền thuyết Rùa Vàng đòi lại gươm báu mà Long Quân đã 

cho Lê Lợi mượn để đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Hà Nội còn có lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và quảng trường Ba Đình lịch sử. 

Dọc đường vào Nam, dải đất miền Trung non nước hữu tình đẹp như tranh họa đồ. Nghệ 

An, Hà Tĩnh có núi Hồng, sông Lam. Quảng Bình có động Phong Nha được đánh giá là 

đẹp nhất thế giới. Cố đô Huế với đền đài, cung điện, lăng tẩm, chùa chiền… cổ kính trang 

nghiêm, trầm mặc. Dòng Hương Giang lờ lững trôi xuôi, bồng bềnh những con thuyền 

nhè nhẹ mái chèo khua nước, hòa cùng tiếng hò mái nhì, mái đẩy văng vẳng lúc chiều 

buông hay trong đêm thanh vắng. Những thiếu nữ nón bài thơ trắng che nghiêng, tà áo 

dài tím phất phơ trước gió, giọng nói ngọt ngào, sâu lắng… Tất cả tạo nên nét đẹp Huế 

không nơi nào có được. 

Qua đèo Hải Vân – đệ nhất hùng quan là tới miền đất Quảng với Ngũ Hành Sơn, với phố 

cổ Hội An nổi tiếng, quanh năm dập dìu du khách bốn phương. Dọc theo quốc lộ 1, 
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những rừng dừa Tam Quan, Bình Định bạt ngàn ven biển. Tiếng gió vi vu hòa cùng tiếng 

sóng tạo thành những bài ca bất tận. Vào đến Nha Trang, dừng chân một vài ngày ở thành 

phố biển êm đềm để được tắm mình trong làn nước trong xanh, ngả lưng trên bờ cát trắng 

tinh khôi thì quả là diễm phúc! 

Sài Gòn – tức thành phố Hồ Chí Minh một thời đã từng được mệnh danh là Hòn ngọc 

Viễn Đông. Đây là một trung tâm công nghiệp, thương mại lớn có nhịp sống sôi động 

nhất nước. Sài Gòn có bến cảng Nhà Rồng, nơi ghi dấu bước chân người thanh niên yêu 

nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Có hãng tàu Ba Son gắn vơí tên tuổi 

người công nhân cộng sản lão thành Tôn Đức Thắng… Sài Gòn cũng là nơi kết thúc vẻ 

vang chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quét sạch bóng quân xâm lược Mĩ, lật nhào chính 

quyền bù nhìn bán nước hại dân thống nhất non sông Việt Nam về một mối. Giờ đây, 

thành phố mang tên Bác đang từng ngày, từng giờ thay da đổi thịt, phát triển mạnh mẽ và 

toàn diện. 

Từ Sài Gòn xuống miền Tây Nam Bộ, trước mắt du khách là một màu xanh mỡ màng của 

lúa, của những vườn trái cây sum suê. Châu thổ đồng bằng sông Cửu Long nổi tiếng là 

vựa lúa, vựa cá, vựa trái cây của cả nước. Không thể nào kể hết tên những đặc sản của 

vùng đất màu mỡ này: gạo Nàng thơm Cần Đước, dưa hấu Long trì, dừa Bến Tre, nhãn 

lồng Vĩnh Kim, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm Caí Bè, xoài cát Hòa Lộc… Quả là Tạo 

hóa đã hào phóng ban cho con người quá nhiều của ngon vật lạ! 

Bạn Jerry thân mến! 

Việt Nam còn là xứ sở của những lễ hội tưng bừng quanh năm. Trong những lễ hội này, 

người dân cầu mong trời đất, tổ tiên mang lại những điều may mắn và đây cũng là dịp để 

con cháu bày tỏ lòng biết ơn với những bậc tiền bối có công lao to lớn trong sự nghiệp 

dựng nước và giữ nước. Mình có thể kể ra đây một vài lễ hội lớn như giỗ tổ Hùng 

Vương, lễ hội làng Gióng, lễ hội chùa Hương, lễ hội Đức Thánh Trần… ở miền Bắc, lễ 

hội Tây Sơn ở miền Trung, lễ hội chùa Bà Đen ở Tây Ninh, lễ đâm trâu, lễ đua voi ở Tây 

Nguyên, lễ Oóc Ombóc ở miền Tây Nam Bộ… Đủ các nghi thức, màu sắc, tín ngưỡng 

của các dân tộc anh em chung sống trên dải đất này. 

Giữa mùa thu có Tết Trung Thu dành cho trẻ nhỏ. Chúng mình được ăn bánh Trung Thu, 

thứ bánh chỉ xuất hiện một lần trong năm và được rước đèn, phá cỗ dưới ánh trăng sáng 

vằng vặc của đêm rằm tháng Tám, trong tiếng trống ếch, tiếng trống múa lân rộn ràng 

khắp các ngả đường. 

Nếu bạn đến Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán, bạn sẽ được chứng kiến những tục lệ 

đẹp có tự bao đời của người Việt Nam như tục cúng ông bà, tổ tiên ngày Tết bàng bánh 

hưng, bánh giầy có từ thời Hùng Vương thứ sáu; tục con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ 

và ông bà, cha mẹ mừng tuổi con cháu. Mọi người chúc nhau đạt được những điều tốt 
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đẹp trong năm mới. Mình sẽ kể cho bạn nghe sự tích bánh chưng, bánh giầy và nhiều 

chuyện lí thú khác có liên quan đến cái Tết thiêng liêng này. 

Jerry thân mến! 

Đất nước Việt Nam đẹp đến mức như một nhà thơ đã tự hào khẳng định: 

Có nơi đâu đẹp tuyệt vời, 

Như sông, như núi, như người Việt Nam?! 

Có lẽ bạn đã hình dung được một phần nào về Tổ quốc yêu dấu của tôi và hiểu được vì 

sao con người Việt Nam cần cù, anh dũng lại yêu quê hương, đất nuớc mình đến thế! 

Dân tộc Việt Nam rất cởi mở, thân thiện và hiếu khách. Chúng tôi sẵn sàng dang rộng 

vòng tay, kết bạn với các dân tộc khách trên thế giới, đoàn kết xây dựng cuộc sống hòa 

bình. Khi nào bạn cùng gia đình có dịp sang thăm Việt Nam, mình sẵn sàng làm người 

hướng dẫn nhiệt tình trong suốt cuộc hành trình chắc chắn là đầy lí thú. 

   Thư đã dài, mình dừng bút ở đây, hẹn bạn thư sau! Chúc bạn cùng gia đình một năm 

mới với nhiều điều may mắn! 

Thân ái chào bạn! 

Nguyễn Chiến Thắng 

Thư giới thiệu về Việt Nam gửi một người bạn Nhật 

Hà Nội ngày 21 tháng 05 năm 2016 

    Bạn Komako  thân mến! 

Tớ tên là Nguyễn Nhật Linh học sinh lớp 7 tớ đến từ đất nước Việt Nam. Tuần vừa qua 

tớ được du ngoại cùng đất nước bạn với nhiều ấn tượng đẹp và đáng nhớ nhưng chỉ là 

qua màn ảnh nhỏ. Tớ ao ước rằng một ngày gần đây tớ sẽ được đến thăm đất nước đất 

nước Nhật Bản thân yêu của bạn để được trượt trên nền tuyết trắng, được khoắc trên 

mình bộ kimono duyên dáng của đất bạn. Được thưởng thức cái lạnh buốt giá. 

    Bạn Komako thân mến! 

Đất nước Việt Nam của tớ là có hình chữ S với khí hậu ôn đới. Một năm có bốn mùa rõ 

rệt xuân, hạ, thu, đông. Khí hậu khá ấm áp và dễ chịu. 

Mùa xuân là mùa của những lễ hội và vui chơi. Mùa của cây cối trăn hoa đua nở, vươn 

trồi nẩy lộc, mùa của những tuổi trẻ và tình yêu con người căng trằn sức sống. Mùa thu 
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với cơn gió heo may với gió se se lạnh làm cho con người ta như muốn hít thở tất cả vào 

lòng. Mùa của la vàng rụng đầy đường phố cả thành phố như tràn ngập sắc vàng. 

Mùa hè là mùa của du lịch vì đất nước tớ bao bọc xung quanh đều là biển cả. Mùa đông ở 

đây không quá lạnh, là mùa của những lễ cưới con người như chờ đợi từng ngày để đến 

mùa đông sửa ấm cho nhau. Mùa hạ với cái thời tiết khô hanh, màu của những cơn mưa 

rào trời như đổ nước xuống tưới tiêu cho hoa màu xanh mơm mẩn. 

Bạn Komako thân mến! 

Đất nước tớ là một đất nước rất giàu và đẹp bạn à. Có rất nhiều những khu du lịch đã 

được unetco công nhận là di sản thế giới như: Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng, Phố 

Cổ Hội An, Nhã Nhạc Cung Đình Huế…… 

Nếu có dịp bạn sang Việt Nam tớ sẽ sẵn sằng làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn. Chúng 

ta sẽ có cuộc vi hành từ Bắc vào Nam. Điểm đầu tiên chúng ta dừng chân đó sẽ là quê 

hương của người Bác kính yêu của đất nước tớ đó là Nghệ An. Tớ muốn bạn biết rằng 

tuy Bác là một vị lãnh tụ của đất nước nhưng Bác vẫn có cuộc sống giản dị mà thanh cao. 

Điểm tiếp theo chúng ta đến sẽ là Huế mộng mơ. Bạn sẽ được ngắm dòng sông hương 

lặng lờ trôi nó đang vươn mình chuyển hướng nhưng không hề có một tiếng động nào cả. 

Vẫn cứ im lìm lặng yên. Rồi những cô gái Huế mặc áo tím thủy chung với giọng Huế 

ngọt ngào dễ đi và lòng người. 

 

  

Và điểm ta không thể bỏ qua đó là Đà Nẵng với cái tên thành phố đáng sống. Bạn sẽ 

được nằm dài dưới bãi biển Mỹ Khê cắt trắng, ngắm nhìn những lớp sóng xô bờ. Điểm 

đến cuối cùng đó là Hội An. Với những phố cổ dài, kiến trúc hoàn mĩ không chê vào đâu 

được, con người ở đây bình yên lặng lẽ. 

Việt Nam quê tớ còn nhiều thứ đẹp lắm tớ sẽ giới thiệu bạn dần dần. Có lẽ bạn đã hình 

dung được một phần đất nước Việt Nam của tớ và hiểu vì sao con người Việt Nam cần cù 

và anh dũng lại yêu quê hương đất nước mình đến thế. 

Dân tộc Việt Nam rất cởi mở và hiếu khách. Chúng tớ sẵn sằng giang rộng đôi tay kết 

bạn với bạn bè trên toàn quốc và hợp tác để xây dựng cuộc sống hòa bình trên thế giới. 

    Thư đã dài tớ xin dừng bút tại đây. Chúc bạn và gia đình luôn bình an hạnh phúc. Tạm 

biệt bạn ! 

Thân ái chào bạn! 

Nguyễn Nhật Linh 
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Thư giới thiệu về Việt Nam gửi một người bạn Châu Âu 

     Mary thân mến, 

Mình rất vui khi trở thành một người bạn tốt của bạn, và qua bức thư của bạn, mình có 

thể hình dung về một đất nước tươi đẹp với mùa đông tuyết phủ trắng trên các mái nhà và 

trên đường phố. Mình còn có thể tưởng tượng ra những con đường rộng chạy dài men 

theo bờ biển quanh co, rồi những đường phố san sát những tòa nhà cao tầng. Đất nước 

của bạn thật hiện đại và tráng lệ. Còn đất nước của mình ra sao chắc bạn  cũng rất tò mò 

muốn biết. 

     Mary thân mến, đất nước của mình là một miền đất có những vùng quê thật thanh bình 

và đẹp đẽ. Ở đây, thời tiết được chia làm bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân tiết trời thường ấm áp 

và cây cối xanh tươi mơn mởn. Mùa hạ nắng vàng rực rỡ trải khắp đường phố. Đến mùa 

thu, tiết trời rất đẹp, nắng không quá gắt mà là một cái nắng nhạt dịu dàng cung với 

những ngọn gió heo may khiến cho con người cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhõm. 

Cuối cùng là mùa đông, mùa đông của đất nước mình không đủ lạnh để có những bông 

tuyết trắng nhưng cũng đủ để mỗi người cảm nhận được cái lạnh của thiên nhiên ban 

tặng. 

Nơi mình ấn tượng nhất là những miền quê yên bình, ở đó có rặng tre xanh rì bao bọc 

quanh những ngôi làng nhỏ bé. Vào mùa hè, tre vươn cành lá xanh làm thành những bóng 

râm che mát cho dân làng. Bạn có biết không, đối với người dân Việt Nam chúng mình, 

đặc biệt là đối với người sống ở làng quê thì cây tre đã trở thành những người bạn gần gũi 

thân quen. Đến làng quê Việt Nam ở đồng bằng Bắc bộ, bạn có thể bắt gặp hình ảnh 

những rặng tre, những bụi tre ở khắp nơi. Trên đường làng, tre chạy dọc hai ven đường, 

như hai bức tường rào kín, đáo. Vào những ngày hè nắng gắt oi ả, đi dưới rặng tre xanh 

ấy bạn sỗ cổ cảm giác thích thú bởi những âm thanh xào xạc của bụi tre đang đung đưa 

trong gió, bạn còn được hưởng một cảm giác mát mẻ, yên bĩnh khiến bạn có thể tạm quên 

đi cái nóng bức oi ả của những ngày hè. Dưới bụi tre, bạn sẽ bắt gặp những chú trâu hiền 

lành đang ăn cỏ. Đến từng ngôi nhà nhỏ, bạn cũng có thể thấy những bụi tre nhỏ mọc 

ngay đầu ngõ, dáng cong cong như bàn tay khổng lồ đang che chắn ngôi nhà nhỏ. Vào 

những đêm rằm, trăng như một ngọn đèn treo lơ lửng dưới ngọn tre. 

Tạm biệt những rặng tre xanh, bạn sẽ bắt gạp những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Vào 

mùa lúa đang thời con gái, khắp cánh đồng được bao phủ bởi một màu xanh mơn mởn, đi 

ngang qua những cánh đồng ấy bạn sẽ thấy một mùi hương ngọt ngào của lúa. Trong ánh 

chiều chạng vạng, thấp thoáng trên cánh đồng là những đàn cò trắng bay. Đến mùa lúa 

chín, những cánh đồng xanh mướt đó được thay thế bởi một màu vàng rực rỡ. Trên khắp 

cánh đồng bà con tấp nập, hối hả đi gặt lúa về. Khắp nơi trong ngõ xóm đều rộn rã tiếng 

cười. 
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Bạn biết không, lũ trẻ con chúng mình thì thích nhất những ngày hè được vui chơi thỏa 

thích. Quê mình nằm sát vùng trung du nên cũng có những quả đồi nhỏ. Ngày hè, bọn 

mình thường rủ nhau lên đồi, nơi có những cây cọ thân cao vút với những tán lá to tròn 

như chiếc ô. Mỗi khi gió thổi qua cả rừng cọ lại tấu lên những bản nhạc như đánh thức cả 

khu rừng vốn yên tĩnh, vắng vẻ. Trên những ngọn đồi cao, trong khe đá có con suối nhỏ 

chảy róc rách, trong vắt. Khắp quả đồi, màu tím của hoa sim, hoa mua rừng kiêu hãnh 

đung đưa theo gió. Dạo chơi trên những cánh đồng hay những ngọn đồi này sẽ giúp bạn 

quên đi những cái mệt mỏi do ngày hè nóng bức đưa lại. 

Vào mùa xuân, cảnh sắc ờ đây càng trở nên đẹp hơn bởi khắp nơi đều khoác trên mình 

một màu xanh non, mỡ màng của những mầm non vừa hé nở. Những cái cây ngày nào 

trông khô cứng sù sì như không có sự sống, bây giờ bỗng vươn mình bật ra những chiếc 

lá xanh non đến ngỡ ngàng. Cả thiên nhiên như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đến nơi 

đây vào những ngày xuân công vô cùng thú vị. 

Bạn có thấy thiên nhiên của nước mình như một bức tranh thật đẹp không? Đây chỉ là 

một góc nhỏ trong toàn bộ bức tranh của đất nước mình nói riêng và của cả thế giới nói 

chung. Bức tranh của quê mình cùng với bức tranh quê bạn hợp chung lại sẽ tạo thành 

một bức tranh vẽ thế giới của chúng ta thật xinh đẹp, muôn màu muôn vẻ phải không 

bạn. Mình rất yêu tổ quốc mình, hơn thế là tất cả những gì có trên trái đất này. 

Mary thân mến, đất nước mình còn rất nhiều điều mình muốn kể với bạn, nhưng phải hẹn 

bạn ở những lá thư sau. Bạn hãy đọc lá thư này và nhả hồn về đất nước mình, bạn sẽ thấy 

như đang lạc vẻ một miền quê xinh đẹp và hiền hòa ấy. Đó chính là nơi đã sinh ra mình 

và nuôi dưỡng mình khôn lớn. Sau này dù có đi đâu mình vẫn nhớ mãi về nơi đó, một 

miền đất thật bình yên phải không Mary? 

 

     Tạm biệt bạn. Hẹn gặp bạn trong những lá thư sau. 
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