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ENGLISH OLYMPICS OF VIETNAM 2021
PRELIMINARY ROUND’S TOPICS

TOPIC 1: HEALTH
Đại dịch COVID-19 khiến chủ đề sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của báo chí truyền thông.
Một trong những biện pháp hiệu quả ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh là chính sách giãn
cách xã hội. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ở nhà tránh dịch, nhiều người gặp phải các vấn
đề sức khỏe do chế độ ăn uống, sinh hoạt không điều độ. Bản thân bạn có thể làm gì để có
được một cuộc sống khỏe mạnh trong khoảng thời gian cách ly?
 The COVID-19 pandemic has put ‘health’ on the high agenda of mass media. One effective

policy in curbing the spread of the pandemic is social distancing. However, during the time
spent at home, many encounter other health issues due to irregular eating habits and
lifestyles. What can you do to lead a healthy life while practicing social distancing?

TOPIC 2: SOCIAL MEDIA
Sự phát triển của TikTok và các nền tảng mạng xã hội đã tạo một môi trường thuận lợi cho các
nghệ sĩ số và các nhà sáng tạo nội dung. Nhiều người cho rằng những nền tảng đó chứa
những nội dung độc hại, nguy hiểm và có khả năng gây ra tai nạn nếu được thực hiện theo.
Bạn nghĩ có nên ban hành một điều luật hạn chế truy cập những nền tảng này không, hay một
điều luật như vậy sẽ xâm phạm quyền tự do ngôn luận và quyền con người?
 The rise of TikTok and other social media platforms provide a favorable environment for

digital artists and content creators. Some people believe there is harmful and potentially
dangerous content on them, which may lead to undesirable accidents if followed. Do you
think there should be a law limiting the accessibility of these platforms, or such a law would
be a severe violation of freedom of speech and human rights?

TOPIC 3: IDOL
Hầu hết chúng ta đều có những người nổi tiếng mà ta ngưỡng mộ, và việc ngưỡng mộ này là
hết sức bình thường. Gần đây, cộng đồng cũng rất thích thú với việc các bạn trẻ có điều kiện
về kinh tế mạnh tay chi một số tiền khủng để được gặp thần tượng hay tổ chức những sự kiện
để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với thần tượng. Bạn nghĩ gì về vấn đề này?
 Almost all of us have famous figures that we admire and expressing that admiration is very

normal. Recently, the community is intrigued with the fact that some wealthy young people
spend a lot of money to meet their idols or organize events to express their admiration for
their idols. What is your opinion on this?

TOPIC 4: THE SMILE
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói :”Đôi khi niềm vui mang tới nu cười, nhưng cũng đôi khi
chính nu cười mang tới niềm vui.’ Nu cười là phương thuốc tốt nhất, và rất khó để tưởng tượng
một thế giới vắng đi tiếng cười. Theo bạn, thế giới sẽ ra sao nếu mất đi nu cười?
 As the famous saying of Thich Nhat Hanh goes, ‘Sometimes your joy is the source of smile,

but sometimes your smile can be the source of joy.’ A smile is such a universal remedy that
it is hard to imagine a world without it. In your opinion, what would the world be like without
smiling?
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TOPIC 5: CHARITY
Tinh thần đoàn kết là một truyền thống quý báu của người Việt Nam. Các hoạt động thiện
nguyện diễn ra mọi lúc, mọi nơi để phuc vu cộng đồng. Vấn đề từ thiện nhận được sự quan tâm
bất thường trong những tháng gần đây, bởi nhiều người cho rằng từ thiện không còn giữ
nguyên bản chất của nó. Là một người trẻ, bạn tiếp cận vấn đề này như thế nào?
 Solidarity is a treasured tradition of the Vietnamese. Philanthropic acts happen everywhere,

every time across the nation to serve the community. The discussion on philanthropy has
unusually emerged in the past few months, as people believe philanthropy no longer serves
its core value. As a young person, how can you act upon this issue?


