
CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA THẦY VÀ TRÒ 

TRƯỜNG THPT SỐ 2 THÀNH PHỐ LÀO CAI TẠI HỘI THI “GIAI 

ĐIỆU TUỔI HỒNG TỈNH LÀO CAI” LẦN THỨ V, NĂM 2022 

 Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” là hoạt động dành cho học sinh phổ thông 

toàn tỉnh được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai chỉ đạo, tổ chức nhằm tăng 

cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa 

ứng xử trong trường học, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học 

sinh phổ thông; là dịp để các học sinh giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi trong các nhà trường. Trong hai ngày 24,25/2022, đội thi “Giai điệu 

tuổi hồng” trường THPT số 2 TP. Lào Cai đã tham gia hội thi với sự góp mặt của 

19 em học sinh với 04 tiết mục phong phú về thể loại và hình thức: Đơn ca, song 

ca, độc tấu Piano, múa hiện đại… Các tiết mục dự thi đã bám sát Chủ đề của Hội 

thi “Xây dựng văn hóa học đường”, tập trung ở các nội dung: Ca ngợi tình yêu 

quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè; thể hiện ước mơ, tình cảm, 

trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng…. Sau một thời 

gian chuẩn bị và nỗ lực luyện tập, đội thi nhà trường đã đạt được thành tích đáng 

tự hào: 1. Giải Ba múa “Xinh tươi Việt Nam” 2. Giải Ba đơn ca “ Em là cô giáo 

vùng cao” 3. Giải Ba độc tấu Piano “Souver D’enfannce”  

 



 

 



 

 

(Hà Chi – Tổ truyền thông trường THPT số 2 TP. Lào Cai) 

 


