
 

 

ĐIỂM TIN THÁNG 
Điểm tin hàng tháng các thông tin về đối tác, 

các tổ chức thanh niên và tình hình thanh niên trên thế giới 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII với nhiều 

nội dung quan trọng liên quan đến thanh niên 

Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ VIII 

Đảng Cộng sản Cu-ba 

(PCC) được tổ chức 

từ ngày 16 đến ngày 

19/4/2021 tại thủ đô 

La Ha-ba-na, với chủ 

đề “Đại hội của sự 

tiếp nối lịch sử Cách 

mạng Cu-ba”. Đại hội 

là sự kiện trọng đại, có 

tính bước ngoặt, xem 

xét những vấn đề quan 

trọng của đời sống 

chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; có ý nghĩa và tầm quan trọng chiến lược 

cho vận mệnh quốc gia, bảo đảm sự tiếp nối của quá trình cách mạng và sự không 

đảo ngược của chủ nghĩa xã hội tại Cu-ba; hoàn thành quá trình chuyển giao lãnh 

đạo ở cấp cao nhất của PCC, khẳng định sự tiếp nối các đường lối, chính sách 

được thông qua tại các Đại hội VI và VII của PCC. 

Đại hội thảo luận về 05 văn kiện gồm: (i) Báo cáo kết quả kinh tế nhiệm kỳ 

2016-2021; (ii) Đánh giá tổng thể về cập nhật hóa mô hình kinh tế từ Đại hội VI. 

Các đường lối và chính sách; (iii) Cập nhật Khái niệm về Mô hình kinh tế và xã 

hội; (iv) Kế hoạch quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội tới năm 2030; (v) Cập 

nhật hóa các đường lối cho giai đoạn tới. 

Vào ngày 16/4/2021, tại Lễ Khai mạc của Đại hội, Đồng chí Raul Castro 

đã có bài phát biểu khai mạc và nhấn mạnh dàn lãnh đạo mới sẽ gồm những người 

trẻ tuổi đã trung thành với đảng, có kinh nghiệm làm việc suốt nhiều thập kỷ qua, 



và “có đầy nhiệt huyết và tinh thần chống chủ nghĩa đế quốc”. Đồng chí đã khẳng 

định: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh, bản chất gương mẫu và sự thấu hiểu 

của đồng bào tôi, và chỉ cần tôi còn sống tôi sẽ luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ 

tổ quốc, cách mạng và chủ nghĩa xã hội”. Trong Đại hội Đảng Cộng sản Cuba 

năm 2016, đồng chí Castro từng tuyên bố đây sẽ là lần lãnh đạo cuối cùng của 

"thế hệ lịch sử". Kết quả, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã được bầu làm Bí 

thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, kế nhiệm đồng chí Raul Castro. Việc Chủ 

tịch Diaz-Canel đắc cử chức Bí thư thứ nhất PCC cũng mở ra một giai đoạn mới 

cho PCC, sau giai đoạn lãnh đạo của cố Chủ tịch Fidel Castro và em trai Raul 

Castro. 

Trong dịp này, Đồng chí Aylín Álvarez García, Bí thư thứ hai Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Cuba cũng đã vinh dự được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Cuba.  

 

Hội LHTN Campuchia tổ 

chức các hoạt động ứng phó với sự 

bùng phát của dịch COVID-19 

Dưới sự chỉ đạo của Anh Hun 

Many, Chủ tịch Hội LHTN 

Campuchia, các nhóm tình nguyện 

gồm các tình nguyện viên, các cán 

bộ Hội LHTN Campuchia và các 

bác sỹ đã đã phối hợp cùng các 

nhóm tình nguyện xã hội khác tham 

gia tích cực vào công tác phòng 

chống dịch COVID-19, đặc biệt là 

chiến dịch tiêm vắc-xin tại các điểm tiêm chủng tại Thủ đô Phnom Pênh và các 

tỉnh, thành khác.  

Hội LHTN Campuchia đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo nhằm giảm 

bớt khó khăn của người dân ở cơ sở trong quá trình chống dịch như tuyên truyền, 

nâng cao kiến thức phòng, chống dịch; phát khẩu trang, nước uống, thực phẩm 

cho người dân; phối hợp với chính quyền địa phương trong quy trình tiêm chủng 

vắc-xin… 

Ngày 15/4, Chính phủ Campuchia đã ra quyết định đóng cửa toàn bộ thủ 

đô Phnom Penh và thành phố Takhmao trong thời gian 2 tuần kể từ ngày 15-28/4, 

do không còn kiểm soát được diễn biến lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. 

Đọc thêm tại đây 

 

https://thanhnien.vn/the-gioi/chu-tich-raul-castro-tu-nhiem-cuba-co-lanh-dao-moi-954516.html
https://vtv.vn/vtv8/who-canh-bao-campuchia-dang-dung-ben-bo-vuc-tham-kich-quoc-gia-do-covid-19-20210413190252345.htm
https://www.facebook.com/uyfc.cambodia


Những điểm chính trong công 

tác của Trung ương Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Trung Quốc năm 2021 

Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn TNCS Trung Quốc ban hành 

thông báo số 02/2021 về việc in và phát 

hành tài liệu “Những điểm chính trong 

công tác của Trung ương Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Trung Quốc năm 2021”, 

gồm các nội dung cụ thể như sau: 

- Thứ nhất, tiếp tục làm sâu sắc hơn tư tưởng chính trị của thanh niên, 

đặc biệt trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc: 
Đẩy mạnh học tập về kỷ nguyên mới của Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc 

của Tập Cận Bình; trau dồi đội ngũ giảng viên trẻ giảng dạy về chính trị, đưa 

giảng viên trẻ đi cơ sở để học tập; giáo dục lòng yêu nước; xây dựng đạo đức công 

dân trong thời kỳ mới; tiếp tục nâng cao hiệu quả của các phương tiện truyền 

thông, đẩy mạnh chiến lược sản xuất các sản phẩm mang tính chính trị, tư tưởng, 

văn hóa của thanh niên. 

- Thứ hai, động viên thanh niên đóng góp vào sự phát triển lành mạnh 

trong công cuộc xây dựng dất nước Xã hội Chủ nghĩa hiện đại toàn diện: Tích 

cực tham gia vào “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” của Đảng, tập trung nâng cao sức 

mạnh của Đoàn, nâng cao đóng góp của thanh niên vào công việc chung của cấp 

ủy và chính quyền, chú trọng các vấn đề:  

+ Chuyên gia là thanh niên: Đổi mới công nghệ; Xây dựng thương hiệu 

quốc gia; 

+ Khởi nghiệp: Thành lập nhóm hướng dẫn khởi nghiệp thanh niên toàn 

quốc gồm 3 cấp, tổ chức các hoạt động hướng dẫn khởi nghiệp, chú trọng các 

ngành công nghiệp chủ chốt, nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp xuất sắc, tiếp tục 

tổ chức “Gải thưởng Doanh nhân trẻ Trung Quốc” lần thứ 11, xúc tiến, hỗ trợ việc 

làm cho thanh niên;  

+ Giáo dục 

+ Thanh niên tham gia phòng chống dịch bệnh; 

+ Xóa đói giảm nghèo, thu hút, vận động nhân tài trở về quê hương cống 

hiến, phát triển nông thôn, nông nghiệp;  

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện; 

+ Phòng chống tội phạm vị thành niên, thực hiện kế hoạch phổ biến pháp 

luật “5 năm lần thứ 8” và Đề cương thực hiện xây dựng một xã hội pháp quyền 

(2020-2025); 

+ Giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi ở 

các vùng nông thôn, trẻ em không được hỗ trợ, thanh niên lao động di cư 



+ Tăng cường giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc. 

+ Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, mở rộng vòng tròn “bạn bè hữu nghị”, 

thúc đẩy việc thanh niên nước ngoài sinh sống, học tập tại Trung Quốc tìm hiểu 

về Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có chiều sâu “Kế hoạch phát triển 

thanh niên trung và dài hạn (2016-2025): Hoàn thành đánh giá giữa kỳ việc thực 

hiện kế hoạch, xây dựng hệ thống chỉ số giám sát. 

Thứ ba, cải cách sâu sắc không ngừng, ra sức xây dựng để đi theo Đảng, 

luôn đi trước thời đại, trở thành một tổ chức thanh niên hiện đại đi đầu trong 

giới trẻ, đồng thời hết sức quan tâm đến công tác xây dựng Đoàn cơ sở, củng 

cố, nâng cao tổ chức bộ máy của Đoàn:  

+ Làm tốt việc đánh giá, phân loại một cách có hệ thống các vấn đề tồn tại, 

đồng thời củng cố và đúc rút kinh nghiệm, hoạch định toàn diện và đẩy mạnh 

công cuộc đổi mới sâu rộng của Trung ương Đoàn;  

+ Tập trung xây dựng Đoàn từ cấp cơ sở, thúc đẩy sự phát triển theo chiều 

sâu của tổ chức Đoàn;  

+ Củng cố công tác Đoàn, Hội ngay từ trong các trường học;  

+ Thực hiện nghiêm túc việc tuyên dương Đoàn viên ưu tú, giới thiệu Đoàn 

viên ưu tú cho Đảng;  

+ Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu dự án của trường Đoàn Trung 

ương;  

+ Tiếp tục đổi mới sâu sắc hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong, thành 

lập Ủy ban/Ban Công tác Thiếu nhi ở các trường Tiểu học, đặc biệt là các trường 

tư thục 

Đọc thêm tại đây 

Đại hội Thể thao Thanh niên Châu Á 

sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 

11/2021 

 Hội đồng Olympic Châu Á thông báo: 

Đại hội Thể thao Thanh niên Châu Á sẽ được 

tổ chức từ ngày 20-28/11/2021 tại thành phố 

Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (tiếng 

Anh: Asian Youth Games), còn được gọi 

là AYG, là một sự kiện thể thao đa môn tổ 

chức bốn năm một lần giữa các vận động 

viên từ khắp nơi trên châu Á. Đại hội thể thao 

được tổ chức bởi Hội đồng Olympic châu 

Á (OCA). Đại hội thể thao được mô tả là sự 

http://www.gqt.org.cn/documents/zqf/202102/U020210219618457113157.pdf
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_th%E1%BB%83_thao_%C4%91a_m%C3%B4n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Olympic_ch%C3%A2u_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Olympic_ch%C3%A2u_%C3%81


kiện thể thao đa môn lớn thứ hai sau Đại hội Thể thao châu Á. 

Đại hội gần nhất được tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc từ ngày 16 đến 

ngày 24 tháng 8 năm 2013. Quyền tổ chức Đại hội lần thứ 3 đúng ra đã được trao 

cho Sri Lanka, sau đó là Indonesia vào năm 2017, trước khi bị Hội đồng Olympic 

Châu Á quyết định hủy bỏ và trao cho Trung Quốc vào năm 2021. 

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tham gia vào Đại hội Thể thao 

này và từng giành được 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 huy chương 

đồng. 

Đọc thêm tại đây 

 

 Các buổi học sinh thái cho học sinh và sinh viên đã được tổ chức trên 

toàn nước Nga 

Tổ chức “Hệ sinh thái” 

nước Nga đã tổ chức chiến dịch 

giáo dục môi trường quy mô lớn 

cho học sinh và sinh viên. Các sự 

kiện diễn ra từ ngày 14 đến ngày 

19 tháng 4 tại 83 địa điểm trên 

toàn Liên bang Nga: từ 

Kaliningrad đến vùng Viễn Đông, 

nói về các cơ hội trong lĩnh vực 

tình nguyện sinh thái. Tổng cộng 

có 4.477 bài học về sinh thái đã được tổ chức và 143.264 người đã tham gia vào 

hoạt động này. 

Chương trình nhằm quảng bá kiến thức cho thế hệ trẻ về môi trường và 

hình thành văn hóa sinh thái, các vấn đề môi trường và thực trạng môi trường 

xung quanh.  

Chương trình diễn ra trước thềm diễn đàn toàn Nga đầu tiên dành cho giới 

trẻ về chủ đề môi trường, diễn đàn là nơi các công ty lớn, thanh niên và các quan 

chức hàng đầu của đất nước sẽ thảo luận các chương trình về môi trường và tìm 

cách cải thiện tình hình môi trường. Điều đó cũng sẽ giúp hình thành một chương 

trình nghị sự sinh thái trong giới trẻ. 

Đọc thêm tại đây 

  

 

 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_Th%E1%BB%83_thao_ch%C3%A2u_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_Th%E1%BB%83_thao_Tr%E1%BA%BB_ch%C3%A2u_%C3%81_2013
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Kinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://www.newindianexpress.com/sport/other/2020/apr/01/asian-youth-games-to-be-held-in-china-in-november-2021-2124435.html
https://fadm.gov.ru/news/60288?fbclid=IwAR2UltPSYt3GIDxjhfQELTJ2HFqU5IxEKQXsosvAXcd2noaeWp4i8gW5axc


  

 Cuộc thi nghệ thuật “Thành phố A” lên một tầm cao mới 

Hãng thông tấn Nga TASS 

đã tổ chức họp báo trực tuyến về 

khai mạc cuộc thi nghệ thuật dành 

cho thanh thiếu niên mang tên 

“Thành phố A” tại Quận Trung tâm 

Liên bang và Lễ hội sáng tạo tự do 

về nghệ thuật đương đại. Năm nay, 

cuộc thi sẽ lần đầu tiên được tổ chức 

ở quy mô cấp quận, huyện. 

 Vòng loại chính của cuộc thi bắt đầu tại Quận Trung tâm Liên bang vào 

ngày 26 tháng 4. Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức tại Krasnogorsk gần Moscow 

vào ngày 12 và 13 tháng 6. Đây là cuộc thi thanh niên đầu tiên ở Nga tổng hợp tất 

cả các loại hình nghệ thuật và sáng tạo. Năm nay cuộc thi diễn ra với chủ đề “Khoa 

học và Công nghệ”. 

Đọc thêm tại đây 

 

 

Triển lãm Việc làm 

Thanh niên năm 2021 

Ngày 26 tháng 4, Triển lãm 

Việc làm Thanh niên 2021 đã 

được tổ chức tại Moscow. Triển 

lãm được tổ chức với quy mô lớn, 

quy tụ các chuyên gia trẻ, chuyên 

gia hàng đầu về lĩnh vực xây dựng 

sự nghiệp, các nhà lãnh đạo và đại 

diện của các doanh nghiệp lớn 

nhất của Nga về giáo dục, kết nối mạng và việc làm. 

Triển lãm tập hợp ba cơ hội chính cho tất cả những người tham gia sự kiện, 

người tham gia có thể chọn một số hướng: 

-  Giáo dục: Những người tham gia sẽ có cơ hội có được những hiểu biết 

sâu sắc để xây dựng sự nghiệp thành công. Các bạn trẻ sẽ có thể áp dụng những 

kiến thức thu được vào quá trình tạo hồ sơ, phỏng vấn, xây dựng mối quan hệ với 

nhà tuyển dụng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. 

- Kết nối mạng: Nhờ việc tạo ra một nền tảng kết nối hiệu quả trong khuôn 

khổ sự kiện, người tham gia sẽ có cơ hội tìm kiếm bạn bè, người cố vấn, cố vấn 

giữa các chuyên gia được mời và đại diện của các doanh nghiệp lớn. Việc tạo ra 

một “cầu nối giữa các thế hệ” sẽ tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp 

của những người trẻ tuổi. 

https://fadm.gov.ru/news/60269?fbclid=IwAR3HfT6RwWI7GRLPs0re-iEklUTpeP0mqkV1F_t4TbYysK8rL-GCwh4hFHs


Việc làm: Những người tham gia sự kiện sẽ có thể tìm việc làm, thực tập 

hoặc tập sự. Tại các buổi thuyết trình của các tổ chức và chuyên gia có mặt, các 

chuyên gia trẻ sẽ có thể tìm hiểu về các vị trí tuyển dụng còn trống và các công 

việc thực tập và thực tập hiện có, cũng như giao tiếp cá nhân với nhà tuyển dụng 

tương lai, trao đổi liên hệ, gửi sơ yếu lý lịch hoặc vượt qua cuộc phỏng vấn ban 

đầu. 

 Đọc thêm tại đây  

 

 

ASEAN – Tạp chí ASEAN tháng 2-3 

Ban Thư ký ASEAN ban hành Tạp chí ASEAN 

số kép tháng 2-tháng 3 năm 2021 với chủ đề: 

Tiếp sức cho Tương lai với Đổi mới, Sáng tạo. 

 

Một số nội dung tiêu biểu của Tạp chí như: bài 

phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore 

Lawrence Wong về các chiến lược của 

Singapore để tạo ra một nền văn hóa đổi mới 

sáng tạo tại quốc gia này. Tạp chí còn đề cập tới 

những dự án đổi mới sáng tạo của giới trẻ trong 

khu vực ASEAN, như dự án sử dụng ứng dụng 

trực tuyến để giải quyết các vấn đề tâm lý, sức 

khỏe tâm thần ở Indonesia, hay dự án sử dụng 

kỹ thuật số trong quảng cáo, tiếp thị cho các doanh nghiệp ở Campuchia. Tạp chí 

cũng đề cập tới tháng phụ nữ với một loạt bài phỏng vấn các nữ lãnh đạo, chia sẻ 

các hoạt động trong háng phụ nữ đã được tổ chức ở các nước ASEAN và việc các 

nữ lãnh đạo ngày nay tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và bảo tồn đa dạng 

sinh học, cùng nhiều nội dung ý nghĩa khác... 

 Đọc thêm tại đây  

 

https://fadm.gov.ru/news/60206?fbclid=IwAR0fDxps0whqe_-2zdfr6CSAIujHByghyFN5xG_DwJbVQhaE_IqQnSj3bWE
https://asean.org/storage/The-ASEAN-February-March-2021.pdf


 Cuộc thi “Thách thức đổi mới xã hội của thanh niên ASEAN: Tìm 

giải pháp thay thế cho nhựa”. 

 Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á 

(CSEAS) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN 

tổ chức Cuộc thi “Thách thức đổi mới xã hội 

của thanh niên ASEAN: Tìm giải pháp thay 

thế cho nhựa” nhằm khuyến khích thanh niên 

trong kinh doanh đổi mới và góp phần giải 

quyết ô nhiễm nhựa. 

 Cuộc thi nằm trong chuỗi Dự án Hợp 

tác ASEAN-Na-Uy về Xây dựng Năng lực 

Địa phương để Giảm Ô nhiễm Nhựa trong 

Khu vực ASEAN (ASEANO) đã được Nhóm 

Công tác ASEAN về Môi trường Biển và Bờ 

biển (AWGCME) thông qua trong cuộc khảo 

sát lấy ý kiến vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 

và của các Quan chức Cấp cao ASEAN về 

Môi trường (ASOEN) tại Hội nghị lần thứ 30 

được tổ chức vào ngày 10-11/7/2019 tại 

Bangkok, Thái Lan. 

 Các mục tiêu của Cuộc thi gồm: 

 - Trao quyền cho hoạt động kinh doanh xã hội ở giai đoạn đầu thông qua 

nâng cao năng lực, cố vấn và hỗ trợ tài chính; 

 - Truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp xã hội do thanh niên lãnh đạo 

để thực hiện các đổi mới nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa; 

 - Nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhựa cho thanh niên ASEAN; 

 - Đóng góp vào kết quả đầu ra của dự án ASEANO và nâng cao năng lực 

giữa các doanh nghiệp để giải quyết ô nhiễm nhựa; 

 - Lấp đầy khoảng trống trong các sáng kiến của khu vực tư nhân nhằm 

giải quyết ô nhiễm nhựa ở ASEAN. 

 Đọc thêm tại đây  
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Brunei: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei trao 

quà cho 160 em nhỏ mồ côi 

Ngày 20/4/2021, Quận Muara phối 

hợp cùng các Sở, Ban, Ngành và Tập đoàn 

dệt may Al-Bukhari đã tổ chức chương trình 

trao quà tặng yêu thương cho 160 em nhỏ mồ 

côi. Chương trình được bắt đầu với nghi lễ 

cầu nguyện như thường lệ, tiếp đến là phần 

thông báo công khai các khoản quyên góp 

cũng như gửi lời tri ân tới các nhà hảo tâm. 

Cuối cùng là hoạt động trao quà cho các em nhỏ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thanh 

niên và Thể thao Brunei, Ngài Dato Abidin đã tới tham dự chương trình và trực 

tiếp tham gia tặng quà cho các em nhỏ. Kết thúc phần trao quà, Ngài Bộ trưởng 

đã ở lại dùng bữa cơm thân mật cùng các bé.  

Đọc thêm tại đây 

 

 Philippines triển khai chương trình nâng cao nhận thức cho thanh niên 

về các loại vắc xin Covid-19 

Ngày 23/4/2021, Hội đồng Thanh niên 

Quốc gia Philippines tổ chức phát 

sóng trực tiếp trên nền tảng mạng xã 

hội Facebook nội dung phỏng vấn các 

chuyên gia dịch tễ học về các sản 

phẩm vắc xin phòng Covid-19. 

Chương trình được phối hợp thực hiện 

bởi Văn phòng Truyền thông Phủ 

Tổng thống, Chính quyền Thành phố 

Marikina, Đại diện Công ty sản xuất Vắc xin Sinovac Biotech và Đại sứ quán Nga 

tại Philippines. Chương trình lấy chủ đề “Thế giới sau dịch phục hồi nhanh như 

một thanh niên”, được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết phòng dịch cho thanh niên 

cũng như đảm bảo một môi trường thông tin minh bạch, trong sạch và cởi mở do 

Nhà nước giữ vững thế chủ động. 

Đọc thêm tại đây 

 

 

 

 

 

 

http://www.kkbs.gov.bn/Lists/News/NDispForm.aspx?ID=1084
https://www.facebook.com/nationalyouthcommission/videos/2796360223915155


Chương trình Học bổng Đại sứ năm 2021 tại Ấn Độ dành cho sinh viên 

Việt Nam  

Chương trình học bổng Đại sứ 2021 gồm 113 suất học bổng cho các sinh 

viên Việt Nam tới Ấn Độ theo học chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại 04 

trường đại học của Ấn Độ, bao gồm Integral (Lucknow), Viện công nghệ công 

nghiệp Kalinga (Bhubaneshwar), Đại học Rishihood (Haryana) và Đại học Sharda 

(Noida). 

 

Về cách thức đăng ký học bổng, các ứng cử viên cần đăng ký song song 

với trường đại học mong muốn học (xét duyệt về trình độ) và Đại sứ quán Việt 

Nam tại Ấn Độ (để nhận được sự tiến cử từ Đại sứ quán). 

Về các trường Đại học đươc áp dụng: các ứng cử viên tìm hiểu về quy trình 

và đăng ký hồ sơ trên website chính thức của mỗi trường và Website/Fanpage của 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. 

Ngày 04/4/2021 (14.30 – 15.30 giờ Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại 

Ấn Độ sẽ tổ chức chương trình trực tuyến giới thiệu thông tin Học bổng và giải 

đáp thắc mắc. 

Đọc thêm tại đây 

 

 

https://bitly.com.vn/ler4i7

