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Abstract: 
 

This study aims at determining structural patterns of English noun phrases in general and in 
electronics texts in particular and analyzing differences in word order between English noun 
phrases and Vietnamese counterparts. Moreover, various translation strategies suggested by 
scholars are taken into consideration, which lays the foundation for the translation of technical 
noun phrases. What is more, it investigates the common strategies students majoring in 
electronics at a university in Vietnam use in dealing with translating technical noun phrases in 
electronics texts. Above all, it puts forwards thoughtful recommendations for the effective 
translation of technical noun phrases in English electronics documents. Findings from the 
study can contribute to research in the field of compilation and interpretation of technical 
documents in general.                  
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Tóm tắt: 
 
 
Bài nghiên cứu này nhằm xác định cấu trúc của cụm danh từ kỹ thuật tiếng Anh nói chung 
cũng như trong tài liệu ngành điện tử nói riêng và phân tích sự khác biệt về trật tự từ giữa cụm 
danh từ tiếng Anh và tiếng Việt. Hơn thế nữa, các chiến lược dịch thuật của các học giả trên 
thế giới cũng được xem xét để tạo cơ sở lý thuyết cho việc dịch các cụm danh từ kỹ thuật 
trong loại văn bản này. Ngoài ra, bài báo cũng khảo sát các chiến lược dịch thuật mà sinh viên 
chuyên ngành điện tử tại một trường đại học ở Việt Nam dùng để dịch các cụm danh từ này. 
Trên tất cả, bài báo đề xuất các giải pháp để việc dịch cụm danh từ kỹ thuật trong văn bản 
ngành điện tử được hiệu quả hơn. Kết quả nghiên cứu có thể đóng góp vào những nghiên cứu 
liên quan đến công tác biên - phiên dịch tài liệu kỹ thuật nói chung.   
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