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This book may be confidential and/or privileged and is intended to be viewed 
only by the recipient(s) who bought it. If you are not the intended recipient, you 
are strictly prohibited from reading, using, disclosing, copying or distributing 
this book. If you received this book in error, please immediately notify the 
author, and permanently delete this book and any attachments. 
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Trang 04 
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Văn hóa viết email. 

 
Figure 1. Ảnh chụp màn hình Macbook đang mở Gmail. 

Một nội dung, làm việc trên email, được đánh giá uy tín hơn, nếu cùng nội dung 

đó, làm việc trên Zalo, hay kể cả Telegram. 

Ví dụ, một đoạn hội thoại giữa ông A và ông B. Sau này, đoạn hội thoại đó trở 

thành một phát minh. Căn cứ vào tin nhắn qua lại trên email, người ta sẽ xác minh 

được phát minh là của ông A hay ông B. Còn nếu đoạn hội thoại trên Zalo thì 

mạnh ai người nấy sống. 

Thường, quan sát khoảng 10 email, hoặc 10 bài văn của một người trên Facebook, 

người ta sẽ biết, người ấy có khả năng hay có tố chất để trở thành nhà khoa học 

hay không. Thậm chí, chỉ cần đọc tên email thôi là người ta biết bạn đứng đắn 

hay không, mà không cần phải gọi điện thoại cho bạn. Mạng Internet là một nơi 

nhảm nhí, nhưng là mỏ vàng cho những ai biết cách khai thác. 

Ví dụ, bạn gây dựng một cơ sở trên Internet. Cái này miễn phí. Mỗi ngày, bạn 

nhỏ vào đó một giọt nước. Sau một năm, bạn sẽ có một đại dương. Nhiều người 

biết ông Tôn Phi có một chiến lược thần kỳ nhưng vẫn không ai bắt chước được 

chiến lược đó, chứng tỏ có một bí mật ở đâu đây. Nhìn bề ngoài thì nó có vẻ như 

công khai. Chủ nghĩa Tư Bản có những nước đi vô cùng cao siêu. 
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Khi bạn gửi thư, đừng nói dài dòng, câu này chữ đen, câu kia bôi xanh, câu nữa 

bôi đỏ. Các câu trong cùng một đoạn văn phải cùng một cỡ chữ, cùng một màu 

chữ. Trong thư nêu được đầy đủ mấy ý vắn tắt, bao gồm bạn là ai, làm nghề gì, 

cần liên hệ vấn đề gì và có thể làm gì để giúp bạn. 

Bạn hãy thử viết một thư mời thôi, người ta sẽ biết được trình độ của bạn. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Nếu bạn không muốn nhận thư từ một người 

Chỉ cần đưa người đó vào danh sách “chặn”. 

Mọi dịch vụ mail đều có chức năng chặn. Từ thay thế là từ “block”, hoặc từ 

“spam”. 

Ví dụ trên Gmai, tôi không muốn nhận email của ai, thì tôi chọn vào người đó, ghi 

vào spam: 

 
Figure 2. Ảnh chụp màn hình Gmail. 

Các dịch vụ mail khác, như Hushmail, Hotmail (outlook),…hoàn toàn tương tự. 

Nếu bạn gặp khó khăn gì, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ giúp bạn. 

Tôn Phi. TONPHI2021@GMAIL.COM. 0344331741. Mã quốc gia: +84 (Việt 

Nam). 

Hoặc trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Chúc bạn thành công. 
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Vì sao nói không nên ẩn danh trên diễn đàn 

 
Figure 3. Ông Tôn Phi ở nhà hàng Dahi Handi, quận 7, Sài Gòn. 

 

Ông Lượng Nguyễn, nhận được thư rác, thì hồi âm thư rác như sau: 

“Tôi đã đọc 2 emails dưới đây. Rất tiếc người viết không đề quý danh và viết không 

dẫn chứng rõ ràng nên tôi xin miễn trả lời. 

  

Lượng Nguyễn – ĐS/16 – trường học viện Quốc Gia Hành Chính. 

10.03.2022”. 

Email của ông Lượng để các bạn trao đổi: 

Luong Nguyen <luong92647@gmail.com> 
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Hộp thư của bạn đang bị theo dõi như thế nào? 

 
Figure 4. Ảnh chụp màn hình Gmail. 

Đây là một thông báo từ gateway 3, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Theo như thông báo này, thì, ông Tôn Phi không được sử dụng gmail 

(tonphi2021@gmail.com) nữa, trong một thời gian, vì bị nghi ngờ là spam. 

 

Ông Tôn Phi chưa bao giờ gửi thư cho gateway 3, thành phố Hồ Chí Minh, vậy tại 

sao chính quyền thành phố lại gửi email cho ông Tôn Phi? Đây là một sự vô lý.  

 

Vậy, ắt hẳn ở đây đã có một sử thỏa hiệp giữa Google (chủ sở hữu Gmail) và chính 

quyền nước sở tại. (Thực chất nó không phải là chính quyền mà chỉ là cái gọi là). 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 11 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 
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Thư rác của các bạn được chuyển về SPAM rồi tự xoá 

 
Figure 5. Ảnh minh họa phím Delete spam. 

Vì sao người ta không trả lời thư của bạn, mặc dù bạn đã gửi khá kỳ công? 
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Thư rác của các bạn được chuyển về SPAM rồi tự xoá. Do đó, người ta không đọc 

được email của bạn, chứ không phải người ta khinh thường bạn rồi không trả lời 

email. 

Nguyên tắc là phải trả lời thư. 

Viết tại Nhà Bè, Sài Gòn, ngày 17 tháng 04 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). 

 

 

 

Một số hình ảnh của tác giả trong trường đại học: 
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Cách viết một bức thư cám ơn trong tiếng Anh 

How to writte a letter to say thank you in English 
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Ở bức thư này, chúng ta thấy, họ ghi khá là chuyên nghiệp. Có địa chỉ người 

gửi, địa chỉ người nhận. Văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, họ luôn luôn trả lời người 

gửi thư. Văn hóa cán bộ xã ấp, thích thì chúng tao trả lời, không thích thì thôi. 

Loạt bài giảng tiếng Anh của tác giả Tôn Phi đang hướng dân tộc đi lên văn 

hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo.  

 

 

 

Thank you for your inquiry 
Inbox 

 
CanadaHelps CanaDon <services@canadahelps.org> 
 

10:43 (1 hour 

ago) 

 
 
 

to me 

 
 

Hi Ton Phi, 

 

 

Thank you for contacting CanadaHelps. In order to track your inquiry, we have 

created a support ticket for one our team members to review. Your ticket number is 

00732468 and you should receive a response within the next 24 business hours, 

Monday-Friday 9:00 am - 8:00 pm ET. 

 

If you'd like to add any more information to your ticket, all you need to do is reply 

to this email. 

 

 

Please note that due to the current high volume tax season period, we intend on 

responding within 24 business hours.  
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Looking for your tax receipts? Please click here. 

 

 

Did you know that we offer a Donor Management System (DMS) that integrates 

directly with your CanadaHelps account? Our DMS offers robust reporting, email 

marketing, the ability to receipt offline donations, and much more! Click Here to 

book a 15 minutes demo with our in-house expert! 

 

Our Donor Help Portal is also an excellent resource where you'll find answers to 

frequently asked questions. Please Click Here for our Charity help portal. 

 

 

We'll be in touch soon! 

 

 

The CanadaHelps Team 

 

 

For media inquiries, please send a detailed email to media@canadahelps.org 

 

 

 

 

 

 

Cách viết một thư có chứa biên lai 
Your GrabExpress E-Receipt 
Inbox 
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no-reply-vn@grab-bat.net 
 

02:06 (3 hours 
ago) 

 
 
 

to me 

 
 

Thân gửi Tôn Phi, 

Chúc quý khách một ngày tốt lành! 

Gửi quý khách chi tiết biên nhận đơn hàng SD-2-0EDHEWPE1YY82PNCR4W5. Vui 
lòng xem đính kèm. 

Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng GrabExpress! 

Trân trọng, 
GrabExpress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kindle Direct Publishing 
 

02:39 (2 hours 
ago) 

 
 
 

to me 

 
 

Congratulations, your paperback, "Văn hóa viết email.: Gây dựng phép lịch sự trên 

Internet," is available to buy on Amazon. If you republished your book, your changes 

are now live. 

Chúc mừng, sách in mềm cảu bạn, Văn hóa viết emai; gây dựng phép lịch sự trên 

Internet, bây giờ đã hiện hữu trên Amazon. Nếu bạn muốn tái bản sách, sách của bạn 

bây giờ đã sẵn sàng. 
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Cách viết bức thư thông báo hàng đăng bán thành công. 

 

Your hardcover book is available in the Amazon store! 
Inbox 

 
Kindle Direct Publishing 
 

Wed, 23 Mar, 22:27 (7 
hours ago) 

 
 
 

to me 

 
 

Congratulations, your hardcover, "Triết lý giáo dục: Educational philosophy," is available 
to buy on Amazon. If you republished your book, your changes are now live. 
 
What's next 

• Linking. The detail pages of your paperback, hardcover and eBook should link 
within 48 hours, but it can take up to 5 days. See requirements for linking. 

• Product description. It can take 24-48 hours to appear on the detail page. 
• Look Inside the Book. This feature will be available in 7 business days. 
• International marketplaces. It takes 3-5 business days for your hardcover to 

show as in stock. 
• Updates. Changes to contributor, series name, series number, page count, 

description, keywords, and browse categories take up to 72 hours to appear. 

Learn more about publishing timelines. 
 
Publishing resources 
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https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=1KTIL13WTDPB1&T=C&U=https%3A%2F%2Fkdp.amazon.com%2Fhelp%2Ftopic%2FG202173620%3Fref_%3Dpe_3052080_397514860&H=EXMC4U1DIBRNCV1BCKAAFR5FNPEA&ref_=pe_3052080_397514860


Văn hóa viết email. Tác giả : Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
 

Visit us at https://shop-charlie.com for more details. Charlie books and computers group unlimited. 
 

• KDP Community. Here you can ask questions, learn from other experienced 
indie authors as well as stay up to date with KDP announcements, new 
features and share feedback. Visit the community. 

• Author Page. Increase your sales potential on Amazon by creating an Author 
Central account, where you can share up-to-date information with readers on 
your Author Page. Create an Author Page 
on Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de, and Amazon.fr. 

• eBooks. Publish your title as an eBook to reach customers who prefer reading in 
digital. Earn up to 70% royalties on eBook sales. Enroll your eBook in KDP 
Select to reach more readers and earn additional royalties through Kindle 
Unlimited and the Kindle Owners' Lending Library. 

• Marketing tools. See programs for promoting your book, including paid 
advertising on Amazon. 

• Audiobooks. The Audiobook Creation Exchange (ACX) makes it easy to turn 
your book into an audiobook and reach more readers. Learn more about ACX. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi, người Bạn trẻ Tôn Phi! 
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https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=3INSCVHQZGIHQ&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.kdpcommunity.com%2F&H=QB69YETP5Z01KTF5HAT6HJQUAECA
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=1FS0J4671NRGY&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fgp%2Ff.html%3FC%3D2EIU1YSKTC6SW%26K%3D17LV6H4OHICHM%26M%3Durn%3Artn%3Amsg%3A20190412171412079f2812843d416380b5433ede90p0na%26R%3D5DKF7L58GJY9%26T%3DC%26U%3Dhttp%253A%252F%252Fauthorcentral.amazon.com%252Fkdp%252F1533584303%253Fref_%253Dpe_3052080_397514860%26H%3DNCO6NVRBJLOSEC1EBHX3OKYPPTAA%26ref_%3Dpe_3052080_397514860_pe_3052080_397514860&H=1FBHCTA2XHWIMZAVUISLNAFTN48A&ref_=pe_3052080_397514860_pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=18DJUMOFSXVHU&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fgp%2Ff.html%3FC%3D2EIU1YSKTC6SW%26K%3D17LV6H4OHICHM%26M%3Durn%3Artn%3Amsg%3A20190412171412079f2812843d416380b5433ede90p0na%26R%3D3RBE9VZUWP3JZ%26T%3DC%26U%3Dhttp%253A%252F%252Fauthorcentral.amazon.co.uk%252Fkdp%252F1533584303%253Fref_%253Dpe_3052080_397514860%26H%3DTGANCMYWV3AWHUDNR2DL645UBFOA%26ref_%3Dpe_3052080_397514860_pe_3052080_397514860&H=NAPBO4AUYYDZKYW0PMU8VXPVN4KA&ref_=pe_3052080_397514860_pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=2819BS2JDL3D6&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fgp%2Ff.html%3FC%3D2EIU1YSKTC6SW%26K%3D17LV6H4OHICHM%26M%3Durn%3Artn%3Amsg%3A20190412171412079f2812843d416380b5433ede90p0na%26R%3D28G652NQV4U3I%26T%3DC%26U%3Dhttp%253A%252F%252Fauthorcentral.amazon.de%252Fkdp%252F1533584303%253Fref_%253Dpe_3052080_397514860%26H%3DYFGEOTIEDFMUIALVQ24M8H0IAVOA%26ref_%3Dpe_3052080_397514860_pe_3052080_397514860&H=S4REPVEQHYWKHQD6DWJLOZUJFEOA&ref_=pe_3052080_397514860_pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=2ARLA212W35FT&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fgp%2Ff.html%3FC%3D2EIU1YSKTC6SW%26K%3D17LV6H4OHICHM%26M%3Durn%3Artn%3Amsg%3A20190412171412079f2812843d416380b5433ede90p0na%26R%3D3UYSMA8ZLNQZI%26T%3DC%26U%3Dhttp%253A%252F%252Fauthorcentral.amazon.fr%252Fkdp%252F1533584303%253Fref_%253Dpe_3052080_397514860%26H%3DKYBXNQETIMONDXHYV4IWWASRZXOA%26ref_%3Dpe_3052080_397514860_pe_3052080_397514860&H=YI6WL9T53PS5CCWM2ABJ8OXD6A8A&ref_=pe_3052080_397514860_pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=33SLVSTG2TWNJ&T=C&U=https%3A%2F%2Fkdp.amazon.com%2Fhelp%2Ftopic%2FG200645680%3Fref_%3Dpe_3052080_397514860&H=NQOP1XIRXUGKQ9AXYDZL1ZHLFGQA&ref_=pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=136IJQ759PY9A&T=C&U=https%3A%2F%2Fkdp.amazon.com%2Fhelp%2Ftopic%2FG200798990%3Fref_%3Dpe_3052080_397514860&H=VXK3R94KMCFDHCJAFKR5LO1PS1SA&ref_=pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=136IJQ759PY9A&T=C&U=https%3A%2F%2Fkdp.amazon.com%2Fhelp%2Ftopic%2FG200798990%3Fref_%3Dpe_3052080_397514860&H=VXK3R94KMCFDHCJAFKR5LO1PS1SA&ref_=pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=3UQ92NRUTBI67&T=C&U=https%3A%2F%2Fkdp.amazon.com%2Fhelp%2Ftopic%2FG201723090%3Fref_%3Dpe_3052080_397514860&H=IRCHQQAQ9903O1R8RJLC3GMEEY0A&ref_=pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=2EIU1YSKTC6SW&K=3FBYLET8F48PI&M=urn:rtn:msg:20220323152718a63b3c46a3ad4429b0b355832470p0na&R=ZX1J5MT75Z76&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.acx.com%2Fhelp%2Fauthors%2F200484540&H=QQJ9WEADNTXRYANUCGEBKTVCIBUA


Văn hóa viết email. Tác giả : Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
 

Visit us at https://shop-charlie.com for more details. Charlie books and computers group unlimited. 
 

 

Cảm ơn Bạn đã Bcc cho tôi. Nhưng, sorry, tôi không hiểu 
nhiều về tiếng Việt "trong nước" và tôi cũng có nhiều việc 
phải làm, không thể đọc được.  
 

Chúc Bạn và cháu luôn được an lành. 
Quý mến, 
ĐML 
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