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Ấn tượng Cuộc thi Hát tiếng Anh của Sinh viên DTU lần thứ 

3 

 

Tối 26/5/2013, tại cơ sở K25/7 Quang Trung đã diễn ra cuộc thi Hát tiếng Anh mang tên “Search for DTU’s Bruno 

Mars 2013” do cô Pamela Viernes Dy - Giảng viên tiếng Anh khoa Đào tạo Quốc tế - Đại học Duy Tân tổ chức. 

Cuộc thi nhằm tìm kiếm và phát triển tài năng ca hát, dẫn chương trình và tổ chức sự kiện trong sinh viên. Tham dự 

cuộc thi có bà Elizabeth Smith - Giám đốc Dịch vụ Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á, cô Vũ Thị Kim Huệ - Chuyên 

viên Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn Fasttrak - Đại học Duy Tân, ông Võ Thái Mai Sơn - Giám đốc phòng trà Tourane, 

bà Doris Gallan - Cố vấn khoa Du lịch Dịch vụ Khách sạn Nhà hàng, ĐH Duy Tân và cô Nguyễn Thị Thanh Thủy - 

trợ giảng khoa Đào tạo Quốc tế Đại học Duy Tân. 

  

 

Nguyễn Hoàng Việt - Giải Nhất cuộc thi Hát tiếng Anh 

15 giọng ca triển vọng đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời. Bằng chất giọng ấm và lôi cuốn, 

sinh viên Nguyễn Hoàng Việt - K18PSUDLK2 với ca khúc “Just The Way You Are” đã chinh phục Ban Giám khảo 

và khán giả giành giải Nhất cuộc thi. Cũng với ca khúc “Just The Way You Are”, sinh viên Lê Nguyễn Quý Thu - 

K17PSUQCD3 đã giành giải Nhì cuộc thi với khả năng trình diễn ấn tượng. 

Rất vui khi được tham gia một cuộc thi ý nghĩa, Sinh viên Nguyễn Hoàng Việt tâm sự: "Dưới sự hướng dẫn tận tình 

của cô Pamela, lần đầu tiên hát ca khúc tiếng Anh trên sân khấu, em đã tự tin thể hiện ca khúc “Just The Way You 

Are” và đoạt giải cao. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để chúng em giao lưu, học hỏi mà còn giúp chúng em nâng cao 

kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Em hy vọng sẽ tiếp tục tham gia cùng các bạn trong các cuộc thi tiếp theo." 

Không chỉ mời những giảng viên từ các trường đại học lớn và có uy tín ở Mỹ đến giảng dạy, Khoa Đào Tạo Quốc 

Tế - Đại học Duy Tân còn liên tục tổ chức các seminar, các cuộc thi hát tiếng Anh để sinh viên giao lưu, học tập, 

giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngoại ngữ và tự tin vận dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày.  

(Pamela Viernes Dy) 
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