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Tóm tắt: 

 Hàm ngôn trong các ngôn ngữ nói chung, trong tiếng việt nói riêng, có vai trò rất quan trọng 
trong quá trình giao tiếp. Nó cho phép chúng ta nói những điều mà đôi khi không thể nói bằng 
hiển ngôn một cách đầy đủ và chính xác. Do đó, trong giao tiếp người ta rất hay dùng lối nói 
hàm ngôn. Ngoài việc khai thác các chiến lược giao tiếp, vận dụng ngữ cảnh và dựa vào các mẫu 
câu thì việc sử dụng từ ngữ cũng được vận dụng nhiều trong việc tạo hàm ngôn. Trong đó, hư từ 
đóng vai trò rất quan trọng hơn cả thực từ. Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu và trình bày về 
một số hư từ ( những, có, thì, cũng, nhé, mà), chúng thường được sử dụng để tạo hàm ngôn trong 
giao tiếp. 
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Abstract: 

 Implicit discourse in languages in general and in Vietnamese in particular has an important role 
in communication. It allows us to say things that sometimes can not be said explicity and 
precisely. Therefore, in communication it is very common to use implicit speech discourse. In 
addition to the exploitation of communication strategies, using context and sentence structures, 
the use of words is also popular in the creation of implicit discourse. In particular, expletives 
play an important role, sometimes even more important than real words. This article studies 
some expletives such as even, only, then, also, well, then etc. which are often used to create 
implicit discourse in communication. 
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