
    HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020 

*** 

Số: 206-CV/TWHSV 
“V/v tham gia Cuộc thi nói tiếng Anh  

“Trạng thái bình thường mới sau Covid-19” 

 

 

 

     Kính gửi: - Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, 

- Ban Thư ký Hội Sinh viên các đại học, học viện, các 

trường cao đẳng, đại học trực thuộc Trung ương,  

- Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài 

 

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên học tập, luyện tập nói và phát 

âm tiếng Anh chuẩn, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh 

viên về trạng thái bình thường mới sau dịch COVID-19, Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi nói tiếng Anh “Trạng thái bình thường 

mới sau COVID-19” trên nền tảng ứng dụng ELSA Speak. Xét thấy đây là một 

cuộc thi hữu ích, phù hợp với hội viên, sinh viên, Ban Thư ký Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên 

các đại học, học viện, các trường cao đẳng, đại học trực thuộc Trung ương, Hội 

Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, cụ thể như sau: 

1. Về chủ đề cuộc thi 

Cuộc thi nói tiếng Anh “Trạng thái bình thường mới sau COVID-19”. 

2. Thời gian tổ chức cuộc thi 

Từ ngày 23/6/2020 đến ngày 15/7/2020.  

3. Đối tượng tham gia 

- Sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, học 

viện trên toàn quốc. 

- Du học sinh Việt Nam đang học tập tại các quốc gia mà tiếng Anh không 

phải là ngôn ngữ chính. 

4. Nội dung và cách thức dự thi 

- Thi nói và phát âm tiếng Anh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong 

nhận diện giọng nói trên ứng dụng ELSA Speak. 

- Nội dung thi nói và phát âm theo từ vựng, câu, và hội thoại theo chủ đề: 

“Trạng thái bình thường mới sau COVID-19”. 

- Cách thức dự thi (theo Thể lệ Cuộc thi kèm theo) hoặc tra cứu thông tin tại 

đường dẫn: http://bit.ly/cuocthinoitienganh. 
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Để thu hút đông đảo sinh viên tham gia, Ban Thư ký Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên 

các đại học, học viện, các trường cao đẳng, đại học trực thuộc Trung ương, Hội 

Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đăng tải thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; có 

hình thức vận động, khuyến khích sinh viên tham gia cuộc thi.  

                                     

                
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c); 

- TT Trung ương Hội SVVN (để b/c); 

- Ban Quốc tế TW Đoàn; 

- Lưu VP. 

 

TL. BAN THƯ KÝ 

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Bá Cát 

 

  


