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Abstract: 

  Discovering the variety and functions of lingistic features of texts has attracted much attention 
of many linguists in the world. This paper is aimed at identifying and examining linguistic 
features of English texts introducing transport services (ETITSs). The research is conducted 
based on a combination of various methods such as descriptive, analytic and inductive ones. The 
paper focuses on presenting and analyzing the syntactic features and lexical choices of 108 
samples of ETITSs collected from official websites of well-known transport companies in three 
English-speaking countries namely the United States, the United Kingdom and Australia. It is 
hoped that the findings of this paper can provide language learners with a better insight into 
linguistic features of texts in general as well as ETITSs in particular so that they can apply the 
linguistic knowledge in their own writings effectively. 
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Tóm tắt: 

 Việc nghiên cứu sự đa dạng và chức năng của các đặc điểm ngôn ngữ văn bản đã thu hút sự 
quan tâm của nhà ngôn ngữ học trên thế giới. Mục đích của bài viết này là nhận diện và phân 
tích các đặc điểm ngôn ngữ của các văn bản tiếng Anh giới thiệu các dịch vụ giao thông vận tải 
(ETITSs) dựa trên sự kết hợp của các phương pháp nghiên cứu khác nhau như miêu tả, phân tích 
và quy nạp. Bài viết này tập trung trình bày các đặc điểm cú pháp và lựa chọn từ vựng của 108 
đoạn văn mẫu từ các trang mạng chính thức của các công ty vận tải nổi tiếng ở ba quốc gia nói 
tiếng Anh là Hoa Kì, Anh và Úc. Hy vọng kết quả của bài viết sẽ cung cấp cho người học một 
cái nhìn sâu sắc hơn về đặc điểm ngôn ngữ học văn bản nói chung và ETITSs nói riêng, để họ có 
thể áp dụng kiến thức ngôn ngữ này vào việc viết bài sao cho hiệu quả. 

         Từ khóa: Đặc điểm ngôn ngữ học; Văn bản tiếng Anh; Các dịch vụ vận tải; Các đặc điểm 

cú pháp; Các lựa chọn từ vựng.  


