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Trong bài viết này, chúng tôi muốn đưa ra một vài nhận xét về câu chủ đề diễn ngôn tin chính trị - xã hội trên 

tư liệu báo chí tiếng Anh và tiếng Việt. Trong số các khía cạnh nổi bật của cấu trúc diễn ngôn báo chí, câu chủ 

đề luôn có một vai trò thông tin và ngôn ngữ học rất quan trọng. Việc thực hiện một câu chủ đề có hiệu quả 

trong thể loại này có ý nghĩa thực tế quan trọng với người viết báo, người biên tập, và độc giả. 

Kết quả khảo sát cho thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa tính chất của câu chủ đề diễn ngôn tin trong hai ngôn ngữ. 

Một câu chủ đề điển hình trong tiếng Anh giúp người đọc dễ nắm được nội dung chính của tin (ai/cái gì, làm 

gì/xảy ra). Ngược lại, câu chủ đề trong diễn ngôn tin tiếng Việt thường được diễn giải theo hình tuyến cung 

cấp thông tin nền bao gồm cả thông tin về địa điểm và thời gian, như vậy đã phần nào chuẩn bị cho người đọc 

trước khi đến nội dung chính. Sự biểu biết về khác biệt này có một vài ý nghĩa thực tế trong việc giảng dạy báo 

chí, hay giảng dạy ngôn ngữ sử dụng tư liệu báo chí. 
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This article presents the results of a study on main characteristics of the topic sentence in news discourse in 

English and Vietnamese. No doubt, the topic sentence plays a valuable role as a signpost to the main contents 

of a piece of news discourse. My research reveals the main difference between the topic sentence in English 

and its counterpart appear to be profound. A typical topic sentence in English news discourse generally offers 

information on the main event as reported. The readers quickly has an idea of who does what, or what happens. 

By contrast, its counterpart in Vietnamese basically provide background information including the time and the 

place where the main event happens, leading to the main point of the news story. In a way, it “prepares” the 

reader. 

An awareness of this difference may assist in the teaching and learning of journalism, and help language 

teaching and learning using newspapers. 
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