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Tóm tắt: 

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, số lượng người sử dụng đồng thời cả hai ngôn ngữ tiếng 
Anh và tiếng Việt đang có chiều hướng gia tăng. Chính vì lý do đó, bài báo này sẽ mô tả một số 
đặc trưng ngữ nghĩa và ngữ dụng của phó từ “still”trong tiếng Anh và từ tương đương phổ biến 
nhất trong tiếng Việt là hư từ “vẫn”. Ngữ liệu bao gồm 150 câu tiếng Anh có phó từ “still”và 150 
câu tiếng Việt có hư từ “vẫn” được trích ra từ các bài báo, tạp chí, truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết 
cũng như phần lời bài hát. Bằng những phương pháp định tính và định lượng, việc phân tích đối 
chiếu giữa hai từ này sẽ được nêu ra với mong muốn giúp đỡ người học sử dụng ngôn ngữ một 
cách thành thạo.          
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Abstract: 

In the age of globalization, there is a noticeable increase in the number of English-Vietnamese 
bilingual speakers. Accordingly, this article describes some of the semantic and pragmatic 
features of the adverb “still” in English and its most common equivalent in Vietnamese “vẫn”. 
The data consists of 150 English sentences containing the adverb “still” and 150 Vietnamese 
sentences having the function word “vẫn” which are extracted from articles, magazines, short 
stories, poems, novels as well as lyrics. Through qualitative and quantitative methods, a 
contrastive analysis of these two words can be performed with the hope of contributing to 
language proficiency.   
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