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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 

 

1. Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào kỷ niệm 67 năm ngày 

thành lập (14/4/1955 - 14/4/2022)  

Ngày 07/4/2022, tại Trụ sở Trung 

ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách 

mạng Lào, đồng chí Mon-xay Lào-mua-

xông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng 

Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên 

Nhân dân Cách mạng Lào đã có bài phát 

biểu nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày 

thành lập Đoàn Thanh niên Nhân dân 

Cách mạng Lào (14/4/1955 - 14/4/2022) 

“Năm 2022 là một năm rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước 

ta. Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn dân Lào đang thi đua thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Kỷ niệm 67 năm Ngày thanh lập Đảng 

Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2022), hướng tới những ngày kỷ niệm 

quan trọng trong đó có kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 

- 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào -  Việt Nam, Việt 

Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đối với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng 

Lào, năm nay cũng là năm chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 8 của Đoàn 

Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Thanh niên Nhân 

dân Cách mạng Lào và thanh niên Lào kỷ niệm 67 năm thành lập Ngày thành lập 

Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào (14/4/1955 - 14/4/2022) dưới ngọn cờ 

của Đảng”. 

Đồng chí kêu gọi đoàn viên, thanh niên Lào và tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục 

tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập 
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hợp thanh niên Lào, thanh niên phải tiếp tục xây dựng nền tảng trong sạch của Đảng, 

góp phần thực hiện công tác cải cách và nguyên tắc của Đảng, thanh niên cần hoàn 

thiện các kỹ năng cần thiết, trau dồi và phát huy tài năng, năng lực, dành tình yêu 

dành cho quốc gia và Đảng, tập trung vào xây dựng tổ chức Đoàn vững chắc, trau 

dồi tư tưởng chính trị, bảo vệ nền hòa bình và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ngăn 

chặn nguy cơ mất niềm tin và lý tưởng ở thanh thiếu niên. Cùng chung tay tập trung 

phát triển lối sống đẹp của thanh niên, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong tình hình mới, phát huy truyền thống để cống hiến, dành tất cả trí 

tuệ, sức mạnh và mồ hôi của đoàn viên, thanh niên cho sự phát triển kinh tế - xã hội 

của quốc gia, xây dựng đất nước và xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, đóng 

góp tích cực cho nền giáo dục, thể thao, nghệ thuật, văn hóa và tiếp nối những truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, sẵn sàng nghiên cứu và học hỏi kiến thức, tiếp thu khoa 

học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và sẵn sàng hội nhập.  

Cũng trong dịp này, sáng ngày 

12/4/2022, đồng chí Mon-xay Lào-

mua-xông cùng các đồng chí lãnh đạo, 

cán bộ Trung ương Đoàn Thanh niên 

Nhân dân Cách mạng Lào đã đến đặt 

vòng hoa viếng Chủ tịch Cay-xỏn 

Phôm-vi-hản nhân dịp kỷ niệm 67 năm 

Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Nhân 

dân Cách mạng Lào.  

(Nguồn: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=530480791948413&i

d=102382571424906 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=527101942286298&i

d=102382571424906) 

 

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 

(04/4/1962 - 04/4/2022) (UJC)  

Ngày 4/4/2022, đồng chí Aylin Alvarez 

García, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Cuba và Chủ tịch Nước 

Cộng hòa Cuba Miguel Diaz - Canel 

Bermudez đã tham gia Gala Chính trị - Văn 

hóa chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập UJC 

và OPJM61. Nhân dịp này, đồng chí Aylìn 

Alvarez García đã trao Cờ Danh dự cho Khoa 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=530480791948413&id=102382571424906
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=530480791948413&id=102382571424906
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=527101942286298&id=102382571424906
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=527101942286298&id=102382571424906
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học Y khoa ở thành phố La Habana và đặt tấm bảng kỷ niệm 60 năm thành lập tổ 

chức UJC tại Tòa án thành phố.  

Ngày 16/4, tại Khu tưởng niệm Anh 

hùng dân tộc Jose Marti, Bí thư thứ nhất 

UJC đã trao đồng xu kỷ niệm 60 năm thành 

lập UJC cho cựu cán bộ Văn phòng UJC, 

những người hiện đang giữ các chức vụ 

trong Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản 

Cuba.  

 

(Nguồn: https://www.facebook.com/UJCuba) 

 

3. Dạ tiệc Thanh niên và Sinh viên đánh dấu “Ngày Mặt trời” tại 

CHDCND Triều Tiên 

 

Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam có thông tin về việc trong ngày 15/4/2022, 

dạ tiệc thanh niên và sinh viên đã được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở 

thủ đô Bình Nhưỡng,  CHDCND Triều Tiên trong niềm hân hoan và phấn khởi của 

người dân cả nước chào mừng “Ngày Mặt trời” - Ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật 

Thành, một điềm lành vĩ đại nhất ngày lễ của đất nước Triều Tiên. Hàng ngàn người 

tham gia đã cùng nhau nhảy múa trong niềm tôn kính vô bờ đối với Chủ tịch Kim 

Nhật Thành, người đã cống hiến hết mình cho đất nước và nhân dân. Theo thông tin, 

khi ngắm nhìn pháo hoa, người dân hình dung ra một ngày mai tươi sáng của đất 

nước sẽ phồn vinh hơn dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Kim Chính Ân đáng kính. 

(Nguồn: 

http://rodong.rep.kp/en/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2022-04-17-0016) 

 

 

https://www.facebook.com/UJCuba
http://rodong.rep.kp/en/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2022-04-17-0016


4 

 

4. Một số sự kiện quan trọng của các tổ chức cánh tả trên thế giới: 

* Đoàn TNCS Thụy Sĩ tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc:  

Ngày 02/4/2022, Đoàn TNCS Thụy Sĩ đã tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc. Đại 

hội lần này tập trung vào vấn đề phản chiến và chống tái vũ trang. Đại hội cũng tiến 

hành bầu các nhân sự chủ chốt và Ban chấp hành. Hiện tại thông tin cụ thể về Đại 

hội chưa được Đoàn TNCS Thụy Sĩ thông báo, cập nhật.  

(Nguồn: Swiss Communist Youth | Facebook; Communist Party 

(Switzerland) | VK) 

* Đoàn TNCS Paraguay tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V: 

Từ ngày 14-17/4/2022, Đoàn TNCS Paraguay đã tổ chức Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ V. Đứng trước những hậu quả mà đại dịch COVID-19 mang lại cho đất 

nước Paraguay, Đoàn TNCS Paraguay đã đưa ra khẩu hiệu cho kỳ Đại hội lần này là 

“Xây dựng Cách mạng, thay đổi cuộc sống” nhằm đoàn kết thanh niên, sinh viên và 

các tầng lớp nhân dân Paraguay cùng nhau phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.  

* Hội Sinh viên cánh tả Bangladesh tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập 

Ngày 26/4/2022, Bangladesh đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 Năm Ngày thành lập 

Hội Sinh viên Bangladesh (26/4/1952-26/4/2022). Trải qua 70 năm hình thành và 

phát triển, Hội Sinh viên Bangladesh luôn thể hiện là một tổ chức tiên tiến, đấu tranh 

vì quyền lợi chính đáng của sinh viên. Hội đã chống lại nạn phân biệt chủng tộc, 

chống chủ nghĩa đế quốc, chiến đấu vì tiến bộ xã hội.  

 

5. Diễn đàn thanh niên Trung Quốc - Nga 2022 

Ngày 25/4/2022, Đại sứ 

quán Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa tại Nga phối hợp 

với Cơ quan Liên bang Nga về 

công tác thanh niên và Hội 

Liên hiệp thanh niên Nga tổ 

chức Diễn đàn thanh niên 

Trung Quốc - Nga năm 2022 

tại thủ đô Mátxcơva, Liên bang 

Nga.  

Đại biểu tham gia chương trình là thanh niên từ 18 đến 35 tuổi có kinh nghiệm 

trong các lĩnh vực của Diễn đàn như: khởi nghiệp, thể thao hoặc công nghệ. Tại diễn 

đàn, các đại biểu thảo luận về các khả năng hợp tác quốc tế trong phiên thảo luận chủ 

đề “Quan hệ Trung Quốc - Nga - Tương lai không giới hạn”, cũng như ba phiên thảo 

luận: “Phát triển kinh tế vì lợi ích của nhân dân”, “Năm giao lưu thể thao - vì một 

https://www.facebook.com/swisscommunistyouth
https://vk.com/communistpartyswitzerland
https://vk.com/communistpartyswitzerland
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tương lai chung”, “Lãnh đạo kỹ thuật - phát triển đổi mới”. Ngoài ra đại biểu tham 

gia diễn đàn có thể tham gia các lớp học thạc sĩ để làm quen với văn hóa Trung Quốc 

và Nga.  

(Nguồn: https://myrosmol.ru/news/64573) 

 

6. 410 đề xuất được xem xét để nghiên cứu bổ sung luật về chính sách 

thanh niên Liên bang Nga  

Ủy ban Đuma Quốc gia Liên bang Nga về Chính sách Thanh niên đã hoàn 

thành việc thu thập các sáng kiến cập nhật sửa đổi Luật Liên bang về chính sách 

thanh niên sau 3 tuần phát động. Trong 410 đề xuất được thu thập, có 253 đề xuất 

của cá nhân và 157 đề xuất của tập thể. Các sửa đổi được đưa ra giúp thanh niên 

tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội, cung cấp các điều kiện để thanh 

niên có thể phát triển bản thân và nhận thêm các hỗ trợ từ Chính phủ. 

Bà Ksenia Razuvaeva, Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh 

niên cho rằng: “Điều quan trọng không chỉ là thu thập các sáng kiến, mà còn là việc 

mời các chuyên gia cùng xem xét, thảo luận và tiếp tục  thảo luận và phát triển các 

sáng kiến này. Và hiện nay, các diễn đàn nhằm thảo luận về các sáng kiến ở các khu 

vực đã bắt đầu hoạt động”.  

Ông Artyom Metelev, 

Chủ tịch Ủy ban Đuma Quốc 

gia về Chính sách Thanh niên 

chia sẻ những sáng kiến thú 

vị nhất, bao gồm những sáng 

kiến như: Tăng cường các giá 

trị truyền thống gia đình, 

giảm ảnh hưởng của phương 

Tây đối với văn hóa Nga, tạo 

danh mục riêng các nhóm gia 

đình với các hình thức hỗ trợ 

mới, đơn giản hóa thủ tục nhận hỗ trợ từ nhà nước, nâng cao nhận thức của thanh 

niên về mọi cơ hội. Ủy ban đã xác định ba lĩnh vực chính để đưa ra các sáng kiến: 

(1) phát triển cơ sở hạ tầng chính sách thanh niên, (2 hình thành các biện pháp hỗ trợ 

thanh niên, và (3) mở rộng quyền hạn của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực về 

chính sách thanh niên. Dự luật cập nhật dự kiến sẽ được đệ trình vào Ngày Thanh 

niên ở Nga 27 tháng 6 năm 2022 tới. 

(Nguồn: https://myrosmol.ru/news/64601) 

 

https://myrosmol.ru/news/64573
https://myrosmol.ru/news/64601
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7. Phát động trực tuyến Cuộc thi Video Thanh niên ASEAN lần thứ 6 năm 

2022 vào ngày 20/4/2022  

Cuộc thi Video Thanh niên 

ASEAN là hoạt động được Ban 

Thư ký ASEAN tổ chức thường 

niên với sự tham gia của thanh niên 

ASEAN trong độ tuổi từ 18-30. 

Năm 2022, triển khai Năm thanh 

niên ASEAN, cuộc thi sẽ được Bộ 

Thanh niên và Thể thao Campuchia 

tổ chức từ tháng 5 đến tháng 10 với 

chủ đề “Luôn năng động trong đại 

dịch: ACTnow (Chung tay ứng phó với thách thức ngay!)” và 03 chủ đề nhỏ để lựa 

chọn là: (i) Giáo dục hòa nhập; (ii) Sức khỏe tâm thần/tinh thần; (iii) Đổi mới công 

nghệ. 

10 ứng viên lọt vào vòng chung kết từ các quốc gia thành viên ASEAN sẽ  

tham gia hội thảo kéo dài 04 ngày tại Phnom Penh, Campuchia nhằm tập huấn nâng 

cao kỹ năng làm video và giúp họ hoàn thiện các video của mình. Đặc biệt, 03 video 

xuất sắc nhất sẽ được trao giải tại Hội nghị lần thứ 28 của Hội đồng Cộng đồng Văn 

hóa xã hội ASEAN vào ngày 13/10/2022.  

Ban Tổ chức cuộc thi chính thức mở đơn đăng ký dự thi từ ngày phát động đến 

hết ngày 08/5/2022. Tại Việt Nam, Trung ương Đoàn và Ủy ban quốc gia về thanh 

niên Việt Nam đang hỗ trợ Ban Tổ chức Cuộc thi truyền thông về sự kiện trên hệ 

thống báo chí, mạng xã hội của Đoàn, Hội. 

(Nguồn: Ban Thư ký ASEAN) 

 

8. Phát động trực tuyến Diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ EU - ASEAN lần 

thứ II năm 2022  

Diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ 

EU-ASEAN là hoạt động do Ban 

Thư ký ASEAN phối hợp với Liên 

minh Châu Âu tổ chức với mục tiêu 

góp phần thực hiện Kế hoạch hoạt 

động ASEAN về thanh niên giai 

đoạn 2021-2025. Sự kiện phát động 

trực tuyến Diễn đàn các nhà lãnh đạo 

trẻ EU - ASEAN năm 2022 diễn ra 

vào chiều ngày 26/4/2022 với sự 

tham gia phát biểu khai mạc của 



7 

 

Ngài Đại sứ EU tại ASEAN, Ngài Tổng thư ký ASEAN cũng như hội thảo thảo luận 

với các nhà lãnh đạo trẻ của cả hai khu vực EU, ASEAN đã được lựa chọn.  

Diễn đàn được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2022 theo hình thức trực 

tuyến. Trong đó, từ tháng 4 - tháng 9 năm 2022, các đại biểu sẽ được tham gia các 

hoạt động chuẩn bị, xây dựng kỹ năng, cung cấp kiến thức cần thiết liên quan đến 

chủ đề của Diễn đàn như: Chính phủ dân chủ và quyền cơ bản của EU và ASEAN, 

An ninh ở Châu Á - Thái Bình Dương, Triển vọng của các Hiệp định thương mại tự 

do giữa EU và các nước ASEAN, Triển vọng hợp tác Văn hóa Xã hội EU và ASEAN 

hậu Covid-19, Thỏa thuận xanh Châu Âu và tác động tới ASEAN, Đối ngoại nhân 

dân EU và ASEAN. Từ đó, các đại biểu sẽ cùng thảo luận, đưa ra các khuyến nghị 

chính sách liên quan đến tương lai của quan hệ EU-ASEAN để trình bày tại Diễn đàn 

chính thức được tổ chức vào tháng 10 năm 2022 và Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 

năm EU-ASEAN diễn ra vào cuối năm 2022. 

Trung ương Đoàn và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã giới thiệu 

chị Nguyễn Ngọc Mỹ, Thành viên HĐQT Alphanam Group, Tổng giám đốc Công 

ty Cổ phần Địa ốc Alphanam tham gia chương trình. Cùng với 03 đại biểu thanh niên 

tiêu biểu khác tham gia vào chương trình theo hình thức tuyển trực tiếp với Ban Tổ 

chức chương trình, đoàn 04 đại biểu Việt Nam dự kiến sẽ tham gia một cách tích 

cực, nhiệt tình vào chương trình. 

(Nguồn: Ban Thư ký ASEAN) 

 

9. Đổi mới vì một tương lai tốt đẹp hơn 

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ 

Thế giới (WIPO) phối hợp với 

Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội 

thảo trực tuyến: “WIPO & Hội 

nghị Khu vực ASEAN - Thanh 

niên: Đổi mới vì một tương lai tốt 

đẹp hơn” vào ngày 25/4/2022. 

Hội thảo nhằm giới thiệu cho 

giới trẻ ở khu vực Châu Á Thái 

Bình Dương các khái niệm và thực tiễn ứng dụng Sở hữu trí tuệ. Những người tham 

gia sẽ học cách bảo vệ tên tuổi, công việc và ý tưởng của họ, làm thế nào để làm việc 

với các bên thứ ba và quan trọng nhất là tìm kiếm sự hỗ trợ ở đâu, để làm gì và từ 

đâu. Các diễn giả sẽ bao gồm các quan chức WIPO, các quan chức sở hữu trí tuệ, 

doanh nhân và các nhà đổi mới sáng tạo. 

(Nguồn: Ban Thư ký ASEAN) 
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10. Cuộc thi lập trình ảo đổi mới hành động vì khí hậu “Climate Hack” 

Quỹ Quốc tế Singapore 

phối hợp với Công ty SAP (công 

ty phân tích hệ thống  và phát 

triển phần mềm) hỗ trợ Công ty 

Code for Asia (công ty xây dựng 

cộng đồng và phần mềm để mở 

rộng quy mô giáo dục chất lượng 

có trụ sở tại Singapore) trong việc 

tổ chức Cuộc thi Climate Hack. 

Về cơ bản, Climate Hack là một 

cuộc thi lập trình ảo mời thanh 

niên từ Trung Quốc, Ấn Độ và 

ASEAN tham gia, cho phép người tham gia khai thác sức mạnh của công nghệ và 

mạng lưới quốc tế để đổi mới hành động vì khí hậu. Climate Hack 2022 bắt đầu vào 

ngày 23/4/2022. Ban Tổ chức mong muốn thông qua cuộc thi tìm kiếm sự hỗ trợ của 

các quốc gia thành viên trong việc kết nối với các tổ chức địa phương/cơ quan công 

quyền hoặc các công ty trong khu vực để tham gia định hình và hỗ trợ các dự án 

ClimaTech ngay từ giai đoạn ấp ủ. 

(Nguồn: https://climatehack.io/ ) 

 

11. Chương trình tình nguyện thanh niên e-ASEAN (e-AYVP) Thái Lan 

lần thứ 10 năm 2022 

Chương trình do Đại học Chiang Mai phối 

hợp với Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu 

và Đổi mới (MHESI) từ ngày 27/6 – 08/7/2022 trực 

tuyến qua ứng dụng Zoom tập trung vào lĩnh vực 

Phát triển cộng đồng và Xoá đói nghèo. Chương 

trình được phát triển bởi Đại học Kebangsaan 

Malaysia (Đại học Quốc gia Malaysia), dưới sự bảo 

trợ của Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia và hỗ 

trợ của Ban Thư ký ASEAN.  

Chương trình Thanh niên tình nguyện 

ASEAN (AYVP) là một nền tảng hoạt động tình 

nguyện dành cho thanh niên nhằm tạo ra các cơ hội 

trong hoạt động tình nguyện dựa trên tri thức, hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm học tập, 

phát triển năng lực, nâng cao hiểu biết đa văn hóa và rèn luyện ý thức về bản sắc khu 

vực trên toàn ASEAN. Từ năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 

chương trình chuyển sang hình thức trực tuyến tập trung vào các chủ đề liên quan 

https://climatehack.io/
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đến giáo dục và đối tượng thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Quá trình 

tuyển hướng dẫn viên và tình nguyện viên năm nay được thực hiện qua các kênh trực 

tuyến chính thức của AYVP (http://ayvpukm.com.my/). Hạn nộp đơn đăng ký là 

ngày 30/4/2022, 23h59 GMT + 8. 

(Nguồn: Ban Thư ký ASEAN) 

 

12. Sự kiện ra mắt Học viện doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN 2.0 năm 2022 

Hội đồng doanh nghiệp US-ASEAN 

(US-ABC) hợp tác với Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và ASEAN triển 

khai dự án Học viện doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (SME) ASEAN năm 2022. Học viện là 

một trang web học tập trực tuyến miễn phí 

dành cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ 

(MSMEs) ở ASEAN. Sự kiện ra mắt 

ASEAN SME Academy 2.0 có tiêu đề 

“Thích ứng, Nâng cao, Vượt trội được tổ 

chức vào ngày 8/4/2022 từ 8:00 - 10:00 

(GMT +7) trên nền tảng StreamYard. Trang 

web về các khóa học và dự án chi tiết tại đường link: https://asean-sme-academy.org/. 

(Nguồn: Ban Thư ký ASEAN) 

  

13. Mở đơn đăng ký tham gia Cuộc thi ảnh thanh niên ASEAN với chủ đề 

“Đoàn kết vì lợi ích chung”  

Nhận lời mời của Bộ Giáo dục, 

Thanh niên và Thể thao Vương quốc 

Campuchia, Trung ương Đoàn, Ủy ban 

quốc gia về thanh niên Việt Nam sẽ 

tuyển chọn 05 bức ảnh xuất sắc nhất đại 

diện Việt Nam tham gia Cuộc thi ảnh 

thanh niên ASEAN với chủ đề “Đoàn 

kết vì lợi ích chung”. 

Cuộc thi có 03 mục tiêu chính 

gồm: Cung cấp cho các quốc gia thành 

viên ASEAN cơ hội để ghi dấu và chia 

sẻ các nền văn hóa, tín ngưỡng và sự 

thống nhất thông qua các bức ảnh; 

Khuyến khích và trao quyền cho các thanh niên ASEAN tài năng trong việc thúc đẩy 

http://ayvpukm.com.my/
https://asean-sme-academy.org/
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bản sắc và trách nhiệm xã hội; và Tăng cường nhận thức và các giá trị ASEAN. Cuộc 

thi gồm 02 vòng:  

- Vòng thi cấp quốc gia: Mỗi quốc gia thành viên ASEAN được yêu cầu đề cử 

05 bức ảnh với chủ đề “Đoàn kết vì lợi ích chung”. Trung ương Đoàn - Ủy ban Quốc 

gia về Thanh niên Việt Nam đã tiến hành mở đơn đăng ký tham dự rộng rãi trên 

mạng xã hội của Đoàn, Hội và báo chí trong nước cho thanh niên. Từ đó, Ban Giám 

khảo gồm các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực sẽ chấm và lựa chọn ra 05 ảnh xuất 

sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng thi cấp khu vực. 

- Vòng thi cấp khu vực: Ban Giám khảo khu vực chấm và lựa chọn ra 03 bức 

ảnh đạt giải chung cuộc và 10 giải danh dự; Ban Tổ chức đăng tải 50 bức ảnh từ 10 

quốc gia thành viên để bình cho 01 bức ảnh được yêu thích nhất trên mạng xã hội. 

Các bức ảnh xuất sắc đạt giải sẽ được trưng bày tại địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp 

cao ASEAN lần thứ 40 - 41 và Top 03 cấp khu vực sẽ được mời tới Campuchia để 

nhận giải tại Hội nghị Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN. 

Trung ương Đoàn và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam hiện đang trong 

quá trình tuyển chọn cấp quốc gia. Qua thông tin tuyển chọn, Trung ương Đoàn và 

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã thu được hơn 100 bài dự thi, qua đó sẽ 

chọn ra 05 bức ảnh/bài dự thi xuất sắc nhất để gửi dự thi sang Ban Tổ chức phía 

Campuchia. 

(Nguồn: http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-nhap-quoc-te/tuyen-dai-dien-

viet-nam-tham-gia-cuoc-thi-anh-thanh-nien-asean-2022) 

 

14. Campuchia tổ chức chương trình đối thoại thanh niên ASEAN 2022 

 Bộ Giáo dục, Thanh niên và 

Thể thao Vương quốc Campuchia sẽ 

tổ chức Chương trình Đối thoại 

thanh niên ASEAN lần thứ I năm 

2022 với chủ đề “Thanh niên trong 

Kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 

lần thứ Tư: Cơ hội và thách thức 

trong phục hồi sau đại dịch” theo 

hình thức trực tuyến kết hợp trực 

tiếp theo hình thức trực tuyến từ 

ngày 18 - 27/7/2022 và trực tiếp tại 

Siem Riep, Campuchia từ ngày 24 - 

27/7/2022. 

Mục tiêu của Chương trình 

nhằm tạo điều kiện cho thanh niên 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-nhap-quoc-te/tuyen-dai-dien-viet-nam-tham-gia-cuoc-thi-anh-thanh-nien-asean-2022
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-nhap-quoc-te/tuyen-dai-dien-viet-nam-tham-gia-cuoc-thi-anh-thanh-nien-asean-2022
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ASEAN và Hàn Quốc tham gia đối thoại và gửi những đề xuất, khuyến nghị tới lãnh 

đạo thanh niên và lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên ASEAN nhằm thúc đẩy 

những cơ hội và giải quyết những thách thức chính của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch. Các nội dung của chương trình gồm: 

Kiến thức về Phát triển nguồn nhân lực thanh niên hậu Covid-19, Chiến lược Cách 

mạng 4.0 tại ASEAN; Giao lưu thanh niên ASEAN - Hàn Quốc; Vai trò của thanh 

niên với việc phục hồi hậu Covid-19; xây dựng Bản đề xuất thanh niên để trình lên 

các cấp liên quan... 

Trung ương Đoàn - Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam sẽ cử đoàn đại 

biểu tham dự hoạt động và hiện đã tiến hành mở đơn đăng ký ứng tuyển rộng rãi cho 

thanh niên trên mạng xã hội của Đoàn, Hội; đồng thời tuyển chọn từ nguồn sinh viên, 

cán bộ, doanh nhân trẻ xuất sắc từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung 

ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ đó, phỏng vấn và lựa chọn ra 05 thanh 

niên xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự Chương trình Đối thoại thanh niên 

ASEAN sắp tới. 

(Nguồn: http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-nhap-quoc-te/tuyen-dai-bieu-

chuong-trinh-doi-thoai-thanh-nien-asean-lan-thu-i-nam-2022) 

 

15. Hội Doanh nhân trẻ YCAB Indonesia chính thức trở thành thành viên 

của Tổ chức Doanh nhân trẻ quốc tế Youth Business International 

Ngày 29/3/2022, Tổ chức 

Doanh nhân trẻ quốc tế YBI thông 

báo Yayasan Cinta Anak Bangsa 

(YCAB Indonesia – Tên Tổ chức 

Doanh nhân trẻ Indonesia) đã 

chính thức trở thành thành viên của 

YBI. Thời gian diễn ra đại dịch 

Covid-19 là khoảng thời gian mà 

YCAB đã thể hiện được khả năng 

thích ứng cũng như vai trò của 

mình. Với cách tiếp cận vấn đề 

theo hướng đột phá bằng các giải 

pháp công nghệ, YCAB đã đồng 

hành cùng thanh niên và phụ nữ khởi nghiệp trong các dự án có vốn đầu tư siêu nhỏ, 

góp phần hỗ trợ thanh niên và phụ nữ trẻ đã có con có thể trụ vững và tiếp tục khởi 

nghiệp, lập nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều thách thức. 

Về YCAB, đây là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1999, có 

trụ sở tại Indonesia, được xếp hạng 29 trong số 200 tổ chức xã hội tốt nhất thế giới 

năm 2021 theo NGO Advisor-một cơ quan đánh giá độc lập có trụ sở tại Geneva 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-nhap-quoc-te/tuyen-dai-bieu-chuong-trinh-doi-thoai-thanh-nien-asean-lan-thu-i-nam-2022
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-nhap-quoc-te/tuyen-dai-bieu-chuong-trinh-doi-thoai-thanh-nien-asean-lan-thu-i-nam-2022
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Thụy Sĩ. YCAB có 3 trụ cột là tạo ra sức ảnh hưởng, đổi mới sáng tạo, và nâng cao 

chất lượng quản trị. Tổ chức này hướng tới nhóm đối tượng là thanh niên và phụ nữ 

đã có con. YCAB hoạt động như một mạng lưới doanh nghiệp xã hội với nhiều doanh 

nghiệp xã hội thành viên hoạt động hiệu quả, với lợi nhuận thu được được sử dụng 

tài trợ cho các chương trình phát triển bền vững, thực hiện trách nhiệm với cộng 

đồng. Bên cạnh YCAB, YBI còn kết nạp thêm 02 tổ chức khác đến từ châu Phi, 01 

từ Botswana và 01 từ Ethiopia.   

(Nguồn: 

https://www.youthbusiness.org/news/ybi-welcomes-three-new-members 

https://www.ycabfoundation.org/news-highlights/press-releases/ycab-

foundation-ranked-29-best-ngo-in-the-world-2021-ycab-successfully-moved-up-

three-ranks/) 

 

16. Cơ quan Quốc gia Indonesia về Nghiên cứu và Khoa học (BRIN) phối 

hợp cùng Tỉnh Tây Nusa Tenggara (NTB) tổ chức “Tuần lễ Thanh niên Nghiên 

cứu Khoa học và Đổi mới Sáng tạo” 

Ngày 07/4/2022, 

Phó Chủ nhiệm Cơ quan 

Quốc gia Indonesia về 

Nghiên cứu và Khoa học 

(BRIN) Edy Giri Rachman 

đã gặp gỡ Thống đốc Tỉnh 

Tây Nusa Tenggara (NTB) 

Zulkieflimansyah để bàn 

về khả năng hợp tác giữa 

BRIN và các chính quyền 

địa phương trong công tác 

hỗ trợ thanh niên làm khoa 

học.  

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là một mục tiêu chiến lược nằm 

trong Tầm nhìn Vàng Indonesia 2045, và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học-

đổi mới sáng tạo cho thanh niên Indonesia là một bộ phận cấu thành quan trọng của 

mục tiêu này. 

Tuần lễ Thanh niên Nghiên cứu Khoa học và Đổi mới sáng tạo được BRIN và 

NTB kỳ vọng sẽ trở thành một cú hích, nhằm đem lại một phong khí mới cho nền 

giáo dục của Indonesia từ cấp Trung học cơ sở đến bậc Đại học. Chương trình được 

tổ chức nhằm đem lại tình yêu nghiên cứu khoa học tới giới học sinh, sinh viên, biến 

việc đổi mới sáng tạo trở thành một thói quen, một thứ văn hóa không thể thiếu trong 

https://www.youthbusiness.org/news/ybi-welcomes-three-new-members
https://www.ycabfoundation.org/news-highlights/press-releases/ycab-foundation-ranked-29-best-ngo-in-the-world-2021-ycab-successfully-moved-up-three-ranks/
https://www.ycabfoundation.org/news-highlights/press-releases/ycab-foundation-ranked-29-best-ngo-in-the-world-2021-ycab-successfully-moved-up-three-ranks/
https://www.ycabfoundation.org/news-highlights/press-releases/ycab-foundation-ranked-29-best-ngo-in-the-world-2021-ycab-successfully-moved-up-three-ranks/


13 

 

nhà trường. Chủ đề của Tuần lễ là “Xây dựng nền Kinh tế xanh” (từ gốc Blue Green 

Economy: ngụ ý cả “xanh rừng” và “xanh biển”), với các hoạt động kéo dài tù 03-

09/7/2022. Tuần lễ phát động này là sự khởi đầu cho một chương trình hợp tác tham 

vọng của BRIN và NTB, khi BRIN có ý định xây dựng một mạng lưới nghiên cứu 

khoa học và đổi mới sáng tạo đa ngành, có chiều sâu, bắt đầu nuôi dưỡng các tài 

năng khoa học trẻ bằng các quỹ học bổng từ rất sớm, với đầu ra là các yêu cầu kỹ 

thuật từ doanh nghiệp-cũng chính là các nhà tài trợ, và địa phương.  

(Nguồn: 

https://international.brin.go.id/news/strengthening-young-talent-capacity-

brin-collaborates-with-ntb-to-hold-national-youth-research-and-innovation-week/) 

 

 

17. Tổng Thư ký Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Pháp ngữ 

(CONFEJES) có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Campuchia nhằm tăng 

cường hợp tác thanh niên  

* Làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về 

thanh niên Việt Nam 
Ngày 08/4, tại Hà Nội, 

đồng chí Nguyễn Tường Lâm 

- Bí thư Trung ương Đoàn, 

Phó Chủ nhiệm thường trực 

Ủy ban Quốc gia về Thanh 

niên Việt Nam tiếp bà 

Louisette Renée Thobi 

Etame-Ndedi - Tổng Thư ký 

Hội nghị Bộ trưởng Thanh 

niên và Thể thao Pháp ngữ 

(CONFEJES).  

Tại buổi tiếp, Bí thư 

Trung ương Đoàn Nguyễn 

Tường Lâm cho biết, với chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt 

Nam coi trọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời 

chủ trương đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của Cộng đồng Pháp ngữ và 

mong muốn thời gian tới, Tổng Thư ký CONFEJES thường xuyên cập nhật, cung 

cấp thông tin các hoạt động, chương trình nổi bật của CONFEJES liên quan đến 

thanh niên; có thêm nhiều hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực phụ nữ, thể thao 

dành cho thanh niên giữa T.Ư Đoàn, UBQG về Thanh niên Việt Nam với 

CONFEJES. Ngoài ra, T.Ư Đoàn sẵn sàng làm cầu nối để CONFEJES có thể triển 

https://international.brin.go.id/news/strengthening-young-talent-capacity-brin-collaborates-with-ntb-to-hold-national-youth-research-and-innovation-week/
https://international.brin.go.id/news/strengthening-young-talent-capacity-brin-collaborates-with-ntb-to-hold-national-youth-research-and-innovation-week/
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khai các hoạt động với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam. 

Bà Louisette Renée Thobi Etame-Ndedi trân trọng cảm ơn T.Ư Đoàn tiếp đón 

và làm việc. Bà bày tỏ mong muốn Việt Nam cử nữ đại diện tham gia nhóm chuyên 

gia liên quan đến vấn đề thể thao; 

đồng thời tăng cường sự kết nối, trao 

đổi thông tin và triển khai các hoạt 

động giao lưu hợp tác về thanh niên 

và thể thao giữa CONFEJES và Việt 

Nam. 

 Trước đó, bà đã có buổi làm 

việc với Ngài Bou Chumserey, Thứ 

trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và 

Thể thao Campuchia vào ngày 06/4 

và cam kết tiếp tục hỗ trợ và hợp tác 

với Bộ trong lĩnh vực thể thao và 

thanh niên.  

(Nguồn: https://tienphong.vn/bi-thu-t-u-doan-tiep-tong-thu-ky-hoi-nghi-bo-

truong-thanh-nien-va-the-thao-phap-ngu-post1429344.tpo 

và  https://www.cpp.org.kh/en/details/310567) 

https://tienphong.vn/bi-thu-t-u-doan-tiep-tong-thu-ky-hoi-nghi-bo-truong-thanh-nien-va-the-thao-phap-ngu-post1429344.tpo
https://tienphong.vn/bi-thu-t-u-doan-tiep-tong-thu-ky-hoi-nghi-bo-truong-thanh-nien-va-the-thao-phap-ngu-post1429344.tpo
https://www.cpp.org.kh/en/details/310567

