
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI  THAM GIA VÒNG CHUNG KHẢO  

CUỘC THI TÀI NĂNG ANH NGỮ QUẬN LONG BIÊN  

"YOUNG TALENT SPEAKING CONTEST" NĂM 2022 

 

 Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Quận đoàn - 

Hội đồng Đội quận Long Biên tổ chức cuộc thi Tài năng Anh ngữ quận Long 

Biên "Young Talent Speaking Contest" năm 2022. Trường THCS Phúc Lợi với 

đại diện tham dự là 2 em học sinh: Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Mai 

Phương thuộc chi đội 8A1 đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo và lọt vào vòng 

chung kết cuộc thi diễn ra ngày 21/5/2022. 

 

Đại diện các đội thi tham dự phần chung kết nhận hoa từ Ban tổ chức 

 Dự và động viên chương trình có đồng chí Vũ Thị Thanh - Phó Bí thư 

Quận đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo, Ban giám hiệu các trường THCS trên 

địa bàn Quận, 09 đội thi vào vòng chung kết và các em học sinh, đội viên đến từ 

các Liên đội trên địa bàn Quận Long Biên. 



 Cuộc thi được diễn ra với 3 phần thi chính: phần thi chào hỏi, phần thi 

hiểu biết, phần thi hùng biện. Ở phần thi nào, các đội thi cũng thể hiện sự hiểu 

biết và tài năng Anh ngữ xuất sắc. 

 

Màn chào hỏi ấn tượng của học sinh trường THCS Phúc Lợi 

 

Các đội tham gia phần thi trả lời câu hỏi 



Phần thi hùng biện của trường THCS Phúc Lợi 

 

 

 

 



 

 

 Phần thi hùng biện của học sinh trường THCS Phúc Lợi với chủ đề “Khát 

vọng cống hiến, lý tưởng thanh niên” thu hút người nghe bởi chất giọng ấm áp, 

cách phát âm trôi chảy, lưu loát của 2 bạn Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Mai 

Phương với hiệu ứng hình ảnh đi kèm là sự cống hiến của tuổi trẻ trong thời 

chiến, trong thời bình và các bạn cũng hướng tới tương lai, tuổi trẻ nên làm gì để 

xây dựng quê hương đất nước nói chung và quê hương Long Biên anh hùng nói 

riêng ngày càng văn minh, giàu đẹp. 



 

 Mặc dù thời gian chuẩn bị gấp rút, nhưng đội thi trường THCS Phúc Lợi 

đã nhanh chóng lên ý tưởng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi. Chung cuộc, đội 

thi trường THCS Phúc Lợi giành được giải Nhì của Cuộc thi Tài năng Anh ngữ 

quận Long Biên năm 2022. 

 

 Xin chúc mừng các em Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Mai Phương đã 

xuất sắc đạt thành tích cao đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Mong 

rằng các em sẽ giữ mãi niềm đam mê với việc học tiếng Anh và hãy lan tỏa tinh 

thần học tập tới các bạn học sinh nhé. 


