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 Từ xưa đến nay, vấn đề viết hoa trong tiếng Việt chưa có luật thống nhất; những quy 

định này của Thư Viện Vô Vi được đề ra dựa theo một số tham khảo có hạn, chỉ để tiện làm 

việc chung, không nhất thiết là một sự chọn lựa "đúng nhất".  

1. THEO PHÉP ĐẶT CÂU ("CÚ PHÁP") 

Viết hoa chữ cái đầu tiên 

- sau dấu chấm câu (.);   

- sau dấu chấm than (!); và 

- khi xuống dòng. 

Các trường hợp: sau dấu chấm hỏi (?); sau dấu chấm lửng (…); sau dấu hai chấm (:); sau dấu 

hai chấm trong ngoặc kép (: "…")  thì còn tùy thuộc vào bối cảnh của câu.  

Chẳng hạn như: "Cờ bạc là bác thằng... bần", thì không cần viết hoa sau dấu lững. Nếu sau 

dấu lững (hay dấu hỏi, dấu hai chấm, hay chấm trong ngoặc kép) là một câu mới nguyên vẹn 

thì thường thường (nhưng không luôn luôn) cần viết hoa chữ đầu. Xin tham khảo thêm tài 

liệu "Cách Châm Câu" của Duyên Hạc Lê Thái Ất, 1996. 

2. DANH TỪ RIÊNG 

Tên người, tên các đấng thiên liêng, các cách xưng hô danh nhân, đều viết hoa. Chẳng hạn 

như: Cụ Đỗ Thuần Hậu, Thượng Đế, Phật A Di Đà, Ông Tám, Đức Mẹ, Ông Trời, v.v. 

Tên các pháp tu và tôn giáo: có thể viết hoa tất cả các chữ, hoặc chỉ những chữ đầu tiên và 

dùng gạch nối. Chẳng hạn như: Soi-hồn, Pháp-luân Thường-chuyển, Phật-giáo, Thiên-Chúa-

giáo, Pháp-lý Vô-vi Khoa-học Huyền-bí Phật-pháp, hay Pháp-Lý Vô-Vi Khoa-Học Huyền-Bí 

Phật-Pháp đều có thể chấp nhận được. 

Nếu viết tắt thì luôn luôn viết hoa. Ví dụ: Soi-hồn (SH), Pháp-luân Thường-chuyển (PLTC). 

Các danh xưng (title) thì viết hoa chữ đầu: chẳng hạn như: Thượng tọa (hay Thượng-tọa) 

Thích Không Nói, Bác sĩ Hoàng Hải Hùng, Họa sĩ Lệ Diễm Mi, v.v. 

3. DANH TỪ CHUNG VỀ MỘT "KHÁI NIỆM LỚN" 

Viết hoa tất cả các chữ, hay chỉ những chữ đầu tiên: còn tùy thuộc vào "tầm mức quan trọng" 

hay "sự tôn kính chung" của thế nhân đối với những khái niệm trong các từ ngữ đó. Không có 

quy định hoàn toàn rõ ràng ở đây. Tuy nhiên, với nhiều trường hợp chúng ta có thể dùng kiểu 

này (để tiện phân biệt với những danh từ riêng): viết hoa chữ cái đầu tiên và dùng gạch nối.  

Ví dụ: Chân-lý, Thiên-cơ, Hư-không, Trung-thiên Thế-giới, Niết-bàn, Địa-ngục, v.v. 

4. TÊN ĐỊA LÝ, NĂM THÁNG 

Tất cả địa danh riêng đều viết hoa. Chẳng hạn như: Việt Nam, tiểu bang California, thị xã Gò 

Vấp, thủ đô Hà Nội, v.v. Không dùng gạch nối. 



Các từ chỉ phương hướng kết hợp với danh từ chỉ địa hình thì phải viết hoa các chữ cái đầu 

tiên. Ví dụ: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ, Nam Kỳ, Nam Trung Bộ… 

Tên các năm âm lịch, ngày tiết, ngày tết, ngày và tháng trong năm: đều viết hoa. Ví dụ: thứ 

Hai, ngày Mồng Một, tháng Tám, năm Đinh Hợi. Hay "Tết", hay "tết Nguyên-đán". 

5. TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

Cũng không có quy định thật rõ ràng ở đây, nhưng chúng ta sẽ chọn quy định sau đây: viết 

hoa chữ cái đầu của những cụm từ trong tên của tổ chức.  

Ví dụ: Hội đồng Quản trị, Hội ái hữu Vô Vi Nam California, Ủy ban tổ chức Đại-hội Quốc-

tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), v.v. Khi viết tắt, luôn luôn viết hoa. 


