
 

 

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 

 

Lào - Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào hỗ trợ các 

lưu học sinh Việt Nam tại Viên Chăn 

Sáng ngày 2/8, Đồng 

chí Souliya Kiewphilavong, 

Chánh Văn phòng Trung 

ương Đoàn TNND Lào đã 

dẫn đầu đoàn cán bộ Trung 

ương Đoàn TNND Lào đến 

thăm hỏi, động viên và trao số 

quà tặng trị giá 12 triệu kip 

(khoảng 27 triệu đồng) cho 

các lưu học sinh Việt Nam 

đang theo học tại Trường Đại 

học Quốc gia Lào, thủ đô 

Viên Chăn. Tham dự còn có 

đồng chí Trần Đại Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tại Lào; Phó Giáo sư Phaly Thipdavanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Quốc gia Lào, cùng đông đảo các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại trường. 

Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Souliya Kiewphilavong cho biết quà tặng 

của Trung ương Đoàn TNNDCM Lào gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cùng khẩu 

trang y tế, nước sát khuẩn nhằm hỗ trợ các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại 

Trường Đại học Quốc gia Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng 

chí Souliya Kiewphilavong đã ôn lại truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào - Việt 

Nam, nêu bật vai trò và trách nhiệm của thanh niên hai nước trong việc tiếp tục gìn 



giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ này; nhắc nhở lưu học sinh Việt Nam hãy cố 

gắng học tập, tu dưỡng đạo đức để sau khi ra trường có nhiều đóng góp cho công 

cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, đồng thời là cầu nối thúc đẩy và 

vun đắp cho quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam. 

Thay mặt các lưu học sinh Việt Nam, đồng chí Bùi Hữu Học, Phó Bí thư Ban 

chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Lào bày tỏ sự xúc động và 

gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, cam kết sẽ 

động viên nhau học tập tốt và tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của 

Bộ Y tế Lào. Đại học Quốc gia Lào hiện có 184 sinh viên Việt Nam và là trường có 

nhiều sinh viên Việt Nam theo học nhất tại Lào. 

Lào – Thanh niên Lào đối thoại trực tuyến nhân Ngày Quốc tế Thanh 

niên  

 Trung ương Đoàn 

TNNDCM Lào phối hợp 

với Quỹ Dân số Liên hợp 

quốc (UNFPA) và các tổ 

chức quốc tế khác tổ chức 

Chương trình đối thoại 

trực tuyến nhân Ngày 

Quốc tế Thanh niên năm 

2021 với chủ đề “Cách 

thích nghi bản thân khi 

dịch COVID-19 kết thúc”. 

Sự kiện này đã khuyến khích những người trẻ tuổi lên tiếng về những vấn đề mà họ 

thấy cần thiết trong cuộc sống của mình trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Những 

người tham gia đã đề xuất có thêm những cơ hội tương tự thế này trong tương lai để 

họ được chia sẻ kinh nghiệm và được lắng nghe những vấn đề của thanh niên đến 

các cấp chính quyền và các tổ chức. 

Đồng chí Somkiao Kingsada, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Trung ương Đoàn 

TNNDCM Lào cho biết “Chúng tôi biết rằng COVID-19 đã thay đổi cuộc sống của 

chúng ta và đặt ra nhiều thách thức đối với thanh niên. Sự kiện ngày hôm nay là một 

cơ hội để những người trẻ tuổi thuộc các đối tượng khác nhau được chia sẻ kinh 

nghiệm và mối quan tâm của họ trong cuộc sống thực. Tiếng nói của thanh niên sẽ 

góp phần quan trọng trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia 

về thanh thiếu niên được thông qua gần đây.” 

Hơn ½ dân số Lào dưới 25 tuổi, điều cần thiết là tạo không gian để thu hút thanh 

niên tham gia vào các quá trình thảo luận và ra quyết định nhằm đem  lại  những ảnh 

hưởng tích cực đến cuộc sống và tương lai của thanh niên. Trong thời gian qua, 



UNFPA đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNNDCM Lào tổ chức nhiều chương 

trình phát triển toàn diện thanh niên, lấy thanh niên làm trung tâm cho phép thanh 

niên đưa ra các quyết định sáng suốt và có cuộc sống lành mạnh. 

Nguồn: https://laotiantimes.com/2021/08/18/youth-voices-on-international-

youth-day-a-diverse-set-of-youth-speak-up-about-covid-19-impacts/ 

 

Campuchia - Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 

Campuchia năm 2021  

Hội nghị Uỷ ban 

Trung ương Hội Liên 

hiệp Thanh niên 

Campuchia năm 2021 

theo hình thức trực tuyến 

đã được diễn ra vào ngày 

7/8/2021 với sự tham gia 

của 200 ủy viên. Hội 

nghị tập trung thảo luận 

công tác triển khai các 

hoạt động của Hội trong 

thời gian qua (từ Hội 

nghị cuối cùng năm 2019 đến nay) và phương hướng trong thời gian tới.  

Trong thời gian qua, Hội LHTN Campuchia đã đạt được nhiều thành tích 

quan trọng trong việc quảng bá văn hóa, tôn giáo, tìm hiểu lịch sử, tham gia giáo 

dục, thể thao, cũng như nhiều hoạt động xã hội đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19, được nhân dân ủng hộ và đánh giá cao. Đồng thời, Hội LHTN 

Campuchia cũng tiếp tục tăng cường đoàn kết với các tổ chức trong nước và quốc tế 

nhằm tìm kiếm thêm cơ hội cho thanh niên Campuchia tham gia các hoạt động đối 

ngoại quốc tế, có cơ hội được đào tạo và việc làm thông qua cơ chế hợp tác với Liên 

hợp quốc và các quốc gia khác, các đại sứ quán, các tổ chức thanh niên và doanh 

nghiệp nước ngoài. 
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Trung Quốc - Phát động chương trình bình chọn và biểu dương “Tấm 

gương Thanh niên tiên phong trong sự nghiệp Xây dựng nông thôn toàn quốc” 

lần thứ 1  

Để tiếp tục thực hiện chỉ thị quan trọng của 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình về phát triển nhân tài 

nông thôn, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 

và Quốc vụ viện Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thực 

hiện chính sách bồi dưỡng và ươm mầm tài năng trẻ 

“tam nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân). 

Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc và Bộ Nông 

nghiệp và Nông thôn Trung Quốc phối hợp triển khai 

bình chọn và biểu dương những “Tấm gương Thanh 

niên tiên phong trong sự nghiệp Xây dựng nông thôn 

toàn quốc” lần thứ nhất.  

Công tác bình chọn và biểu dương những 

“Tấm gương Thanh niên tiên phong trong sự nghiệp 

Xây dựng nông thôn toàn quốc” được tổ chức hai 

năm một lần, thông thường từ tháng 3 đến tháng 5, bình chọn 400 thanh niên tiên 

phong và 10 thanh niên tiên phong tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng nông thôn 

toàn quốc. Công tác bình chọn và khen thưởng sẽ bám sát các mục tiêu và yêu cầu 

chung của chiến lược phát triển nông thôn, kết hợp nhu cầu của nông thôn và thực 

tế của thanh niên, chẳng hạn như khởi nghiệp liên quan đến nông nghiệp, quản trị 

nông thôn, phát triển nông nghiệp thông qua khoa học và công nghệ và thực hành xã 

hội nông thôn.   

Chiến dịch “Thanh niên tiên phong trong sự nghiệp xây dựng nông thôn toàn 

quốc” nhằm tìm kiếm và biểu dương các tấm gương tiêu biểu, thanh niên nông thôn 

được quần chúng nhân dân ghi nhận và có thành tích xuất sắc. Đoàn thanh niên tại 

các tỉnh, thành phố cùng các huyện thành lập và tổ chức các hoạt động công khai, 

các đại diện thanh niên xuất sắc tham gia thực hành sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm 

thoát nghèo, phát triển công nghiệp, phục vụ "nông nghiệp, nông thôn, nông dân"; 

hướng dẫn thanh niên lao động cần cù, tìm kiếm thay đổi, vươn lên trong cuộc sống; 

phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu và học tập từ những tấm gương điển 

hình, cống hiến hết mình cho công cuộc tái tạo nông thôn. 

Chương trình "Thanh niên tiên phong trong sự nghiệp Xây dựng nông thôn 

toàn quốc” có nguồn gốc từ chương trình "Thanh niên tiên phong lấy nông nghiệp 



làm giàu". Từ năm 2002 đến nay, Trung ương Đoàn và Bộ Nông nghiệp và Nông 

thôn đã phát động 11 chương trình bình chọn, tuyên dương 7094 “Thanh niên tiên 

phong toàn quốc lấy nông nghiệp làm giàu” và 639 “Thanh niên tiên phong toàn 

quốc lấy nông nghiệp làm giàu” tiêu biểu.  

Trung Quốc - Khởi động chương trình bình chọn và biểu dương Các cá 

nhân, tập thể và dự án Thanh niên tình nguyện xuất sắc toàn quốc lần thứ 13 

Nhằm nghiên cứu sâu, rộng rãi và 

thực hiện tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ 

nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời 

kỳ mới, động viên tuổi trẻ phát huy mạnh 

mẽ tinh thần tình nguyện cống hiến, hữu 

nghị, tương trợ, cùng tiến bộ, lời thề thanh 

niên "Đảng hãy yên lòng, củng cố đất nước 

đã có thanh niên", đoàn kết và hiện thực hóa 

Giấc mộng Trung Hoa về sự phục hưng dân 

tộc vĩ đại, Trung ương Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Trung Quốc đã phát động chương 

trình “Bình chọn và biểu dương các cá nhân, 

tập thể và dự án Thanh niên tình nguyện 

xuất sắc toàn quốc lần thứ 13”.   

Nhằm nghiên cứu sâu, rộng rãi và thực hiện tư tưởng của Tập Cận Bình về 

chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới, động viên tuổi trẻ phát huy 

mạnh mẽ tinh thần tình nguyện cống hiến, hữu nghị, tương trợ, cùng tiến bộ, lời thề 

thanh niên "Đảng hãy yên lòng, củng cố đất nước đã có thanh niên", đoàn kết và 

hiện thực hóa Giấc mộng Trung Hoa về sự phục hưng dân tộc vĩ đại, Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã phát động chương trình “Bình chọn và 

biểu dương các cá nhân, tập thể và dự án Thanh niên tình nguyện xuất sắc toàn quốc 

lần thứ 13”.  

Các hoạt động bình chọn và khen thưởng năm nay sẽ được chấp nhận từ ngày 

19 tháng 8. Dự kiến sẽ chọn ra 260 Giải thưởng Cá nhân xuất sắc cho Thanh niên 

Tình nguyện Trung Quốc, 100 Giải Tập thể xuất sắc và Giải Dự án xuất sắc. Phạm 

vi tham gia bao gồm các cá nhân, tổ chức, dự án trẻ xuất sắc trong nhiều ngành, lĩnh 

vực trên cả nước trong những năm gần đây, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm 

nghèo, phục hồi nông thôn, quản trị cộng đồng, giúp đỡ người cao tuổi và người tàn 

tật, bảo vệ môi trường sinh thái; các cá nhân, tổ chức, dự án tiêu biểu có thành tích 



xuất sắc trong các cuộc thi quy mô lớn, ứng cứu khẩn cấp, tình nguyện viên ở nước 

ngoài, phòng chống dịch, phòng chống lụt bão, cứu trợ thiên tai.  

Giải thưởng “Cá nhân, tập thể và dự án 

Thanh niên tình nguyện xuất sắc toàn quốc” do 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hiệp 

hội Thanh niên Tình nguyện Trung Quốc thành 

lập. Kể từ năm 1996, có tổng số 2685 cá nhân 

xuất sắc, 1937 tổ chức xuất sắc, và 744 dự án xuất 

sắc đã được lựa chọn và tuyên dương. 

Liên Bang Nga - Dự án phát triển nông thôn tạo nên hình mẫu ngôi làng 

của tương lai 

Ngày 9/8, tại khu vực Matxcova 

đã diễn ra hội thảo định hướng cho “Dự 

án phát triển nông thôn”. Trong hai 

ngày, các đội đến từ các vùng khác 

nhau của đất nước đã trình bày các dự 

án vì sự phát triển của các vùng nông 

thôn. Hình thức tương tác của chương 

trình cho phép những người tham gia có 

những suy nghĩ mang tính đột 

phá. Dưới sự giám sát của ban tổ chức và giảng viên, các thanh niên đã xây dựng 

các dự án của họ: nêu bật những điểm mạnh và điểm yếu, đồng thời xác định những 

điểm cần phát triển. 

“Chúng tôi thấy rằng những người tham gia thực sự đam mê ý tưởng và muốn 

phát triển khu vực nông thôn. Thay mặt cho Liên hiệp Thanh niên Nông thôn Nga, 

chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các nhà đầu tư và sự hỗ trợ của chính 

phủ sẽ đến được với họ. Trong dự án, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với 5 đội 

chiến thắng, những kinh nghiệm này cho thấy rằng có thể và cần nhân rộng ra cả 

nước ”, ông Dmitry Pekurovsky, Phó Chủ tịch thứ nhất Liên hiệp Thanh niên Nông 

thôn Nga cho biết.                     Nguồn: https://fadm.gov.ru/news/61759  
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BRICS - Hội nghị thượng đỉnh thanh niên BRICS lần thứ VII  

Hội nghị thượng đỉnh thanh niên 

BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung 

Quốc và Nam Phi) lần thứ VII do Bộ 

Thanh niên và Thể thao của Cộng hòa Ấn 

Độ chủ trì tổ chức sẽ diễn ra trong hai 

ngày 29 - 30/8/2021 theo hình thức trực 

tuyến với chủ đề kinh doanh, sức khỏe và 

văn hóa. Kết quả của các phiên thảo luận 

sẽ được báo cáo tại cuộc họp của các bộ trưởng thanh niên BRICS vào 31/8/2021. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ thảo luận các nội dung: sự tham gia của 

thanh niên vào các quá trình kinh tế - xã hội và chính trị; giáo dục và nâng cao năng 

lực cho thanh niên; khởi nghiệp và việc làm; sức khỏe, văn hóa và hạnh phúc; công 

bằng xã hội và hòa nhập thanh niên. 

Thanh niên các nước BRICS có độ tuổi từ 18 - 35 tuổi, thông thạo tiếng Anh 

và có kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến các chủ đề thảo luận được tự do đăng ký 

tham dự. Thời hạn kết thúc đăng ký: ngày 22/8/2021. 

Nguồn: https://fadm.gov.ru/news/61841  

Liên Bang Nga - Thanh niên 

Nga xây dựng “Đối thoại của các nền 

văn hóa”  

Cuộc thi toàn Nga “Đối thoại về 

các nền văn hóa” sẽ được tổ chức từ 

ngày 01/8 đến 30/9 dành cho học sinh 

và sinh viên đại học từ 13 - 17 tuổi, các 

giáo viên, lãnh đạo các hiệp hội cộng 

đồng và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Các tác phẩm sáng tạo 

được đề cử ở các hạng mục: “Cuộc thi ảnh” và “Cuộc thi video về văn hóa dân tộc”. 

Những người thắng cuộc sẽ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa “Nhịp cầu hữu 

nghị” và sẽ đến một trong những vùng của Nga để làm quen với văn hóa và truyền 

thống của các dân tộc vào tháng 10. Diễn đàn toàn Nga “Đối thoại về các nền văn 

hóa” sẽ được tổ chức ở Moskva vào tháng 11 tới với các nội dung chương trình giáo 

dục và kinh doanh, thuyết trình về các khu vực, cũng như hội nghị về phổ biến và 

bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc Nga. 

Nguồn: https://myrosmol.ru/news/61658 

https://fadm.gov.ru/news/61841
https://myrosmol.ru/news/61658


Liên Hợp Quốc - Ngày Quốc tế Thanh niên năm 2021 

Ngày 12 tháng 8 hàng năm được 

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn là 

Ngày Quốc tế thanh niên, được tổ chức 

thường niên trên toàn cầu với mục đích 

khẳng định vị trí, tầm quan trọng và 

phát huy vai trò của thanh niên trong 

quá trình hoạch định chính sách và ra 

quyết định tại địa phương, quốc gia, 

khu vực và cấp độ quốc tế, là cơ hội để 

thanh niên nâng cao nhận thức, quyết 

tâm hành động với những thách thức và vấn đề mà giới trẻ thế giới phải đối mặt.  

“Chuyển đổi hệ thống lương thực: Thanh niên sáng tạo vì sức khỏe con người 

và hành tinh” là chủ đề của Ngày Quốc tế Thanh niên năm nay (12/8), nhấn mạnh 

rằng thành công của một nỗ lực toàn cầu sẽ không thể đạt được nếu không có sự 

tham gia của những người trẻ tuổi.  

Trong thông điệp nhân ngày này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 

Guterres khẳng định thanh niên đang ở tiền tuyến của cuộc đấu tranh xây dựng một 

tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đại dịch Covid-19 đã nêu bật nhu cầu 

thiết yếu về sự thay đổi mang tính chuyển đổi và thanh niên phải là đối tác đầy đủ 

trong nỗ lực đó. Ông nhấn mạnh: “Ngày Quốc tế Thanh niên năm nay nêu bật các 

giải pháp do những nhà sáng chế trẻ phát triển để giải quyết các thách thức đối với 

hệ thống lương thực của chúng ta. Họ đang giải quyết các bất bình đẳng trong an 

ninh lương thực, mất đa dạng sinh học, các mối đe dọa với môi trường và hơn thế 

nữa. Tuy nhiên, thanh niên cũng cần có đồng minh để đảm bảo được tham gia, đồng 

hành và thấu hiểu”.  

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên 2021, Ông Modibo Traore, Quyền 

Tổng Thư ký Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Pháp ngữ (CONFEJES) 

đã gửi thông điệp đến các bạn trẻ trên thế giới và đặc biệt là các bạn thanh niên của 

42 nước thành viên CONFEJES. Ông Modibo TRAORE kêu gọi các bạn trẻ trên thế 

giới hãy luôn đổi mới, sáng tạo và cam kết hành động nhằm cải thiện hệ thống lương 

thực bởi những người trẻ là lực lượng chính tham gia đề xuất và phát triển các 

chương trình hành động vì mục tiêu chung này. Đặc biệt, thanh niên trong không 

gian Pháp ngữ sẽ luôn sống tích cực, năng động bởi với niềm đam mê, niềm tin và 

sức trẻ, họ sẽ tích cực tham gia để thay đổi, thông qua các tổ chức tình nguyện hoặc 

sáng tạo kinh doanh.  

Năm nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan 

Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế thanh niên (IYD 2021) 



theo hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 12/8/2021 với chủ đề “Sự tham gia 

của thanh niên: Sức trẻ góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”. Ngày 

Quốc tế thanh niên năm nay sẽ giúp thanh niên có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về Luật 

thanh niên 2020, hoạt động của thanh niên hướng tới đạt các Mục tiêu Phát triển bền 

vững: Sự tham gia đầy đủ của các bạn thanh niên dưới góc nhìn của chính các bạn 

thanh niên. 

ASEAN - Diễn đàn Thanh niên ASEAN lần thứ 11  

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2021, Bộ Văn hoá, Thanh niên và Thể thao 

Brunei Darussalam tổ chức Diễn đàn Thanh niên ASEAN lần thứ 11 bắt đầu từ ngày 

07/8/2021 và sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 8/2021, kết thúc vào ngày 27/8/2021 theo 

hình thức trực tuyến. 

  

Diễn đàn với chủ đề “Sẵn sàng cho tương lai trong Trạng thái Bình thường 

mới”, các hoạt động cụ thể bao gồm: 03 chủ để thảo luận về Giáo dục, Nền Kinh tế 

số, Thanh niên và Cộng đồng; hoạt động hưởng ứng Ngày Thanh niên Quốc tế. Kết 

thúc các phiên thảo luận, đại biểu các nước đã thảo luận, thông qua 01 Tuyên bố 

chung thanh niên ASEAN 2021 và trình bày tại phiên tiếp kiến Lãnh đạo Thanh niên 

các nước diễn ra vào ngày 27/8/2021. Đoàn 07 đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham 

gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào các phiên làm việc và đã  chuẩn bị các 

nội dung giới thiệu về những điểm đặc sắc của văn hoá, ẩm thực Việt Nam để đóng 

góp vào ấn phẩm chung “ASEAN Zine”. Bạn Đỗ Linh Anh, Trưởng Đoàn đại biểu, 

giảng viên Đại học VinUniversity đã được các đoàn đại biểu bầu chọn là “Nữ đại 

biểu xuất sắc nhất” và được vinh dự trình bày Tuyên bố chung thanh niên ASEAN. 

Tuyên bố chung thanh niên ASEAN năm nay tập trung vào Giáo dục và kêu 

gọi tất cả các cơ quan, tổ chức cùng chung tay thúc đẩy giáo dục cho thanh niên, đặc 

biệt là trong Trạng thái Bình thường mới và dưới các tác động của Cuộc Cách mạng 

Công nghiệp lần thứ 4. 

 

 



 

ASEAN – Lễ ra mắt và Hội thảo Tổng kết Chỉ số Phát triển Thanh niên 

Giai đoạn II  

Ban Thư ký ASEAN tổ chức Lễ Công bố 

Dự án Chỉ số Phát triển Thanh niên ASEAN giai 

đoạn 2 và Hội Tổng kết Chỉ số Phát triển Thanh 

niên ASEAN giai đoạn 2 vào ngày 30/8/2021 

theo hình thức trực tuyến, trong đó Lễ ra mắt 

diễn ra từ 9h – 10h30 ngày 30/8/2021. 

Với mục tiêu cung cấp thông tin về tình 

hình phát triển của cộng đồng thanh niên 

ASEAN, cũng như thiết lập một cơ sở dữ liệu 

vững chắc cho việc hoạch định chính sách phát 

triển thanh niên, ASEAN đã hình thành Dự án 

về Chỉ số phát triển thanh niên. Chỉ số này được 

chia làm 05 lĩnh vực, bao gồm: (i) Giáo dục, (ii) 

Sức khỏe và phúc lợi, (iii) Việc làm và cơ hội, 

(iv) Sự tham gia của thanh niên, và (v) Nhận 

thức, Giá trị và Bản sắc ASEAN. Giai đoạn 1 

gồm 04 chỉ số đầu tiên đã hoàn thành năm 2016. 

Giai đoạn 2 gồm Chỉ số thứ 5 tính đến nay đã 

hoàn thành. 

Tham dự Lễ ra mắt có Tổng Thư ký ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN, Đại 

diện Lãnh đạo các cơ quan phụ trách thanh niên của các nước ASEAN, Giám đốc 

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và các khách mời 

khác. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 

thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam 

tham dự và phát biểu tại Lễ ra mắt và Hội thảo tổng kết nêu trên. 

Hàn Quốc - Hội nghị thượng đỉnh thanh niên ASEAN – Hàn Quốc 2021  

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF), Hội đồng Thanh niên 

Quốc gia Hàn Quốc (NCYOK) và Mạng lưới các trường đại học hàng đầu khu vực 

Đông Nam Á (AUN) phối hợp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thanh niên năm 2021 

(ASEAN – Korea Youth Summit 2021). Với chủ đề năm 2021 “Hòa nhập và Hội 

nhập vì Cộng đồng ASEAN – Hàn Quốc”, 100 sinh viên đại diện cho các nước thành 

viên ASEAN và Hàn Quốc thảo luận các chính sách, cơ chế và phương tiện hoạt 

động của hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc. 

  



Hội nghị gồm có 2 phần: các 

hoạt động thảo luận, giao lưu bên lề 

Hội nghị và Phiên làm việc chính thức 

từ ngày 10 đến 13/8/2021. Các hoạt 

động chính của chương trình bao gồm 

Lễ khai mạc (ngày 10/8/2021), các 

phiên thảo luận theo quốc gia và theo 

nhóm, các chương trình kết nối đại 

biểu và Lễ bế mạc (ngày 13/8/2021). 

 

Thổ Nhĩ Kỳ - Đoàn Thanh niên Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị 

mùa Hè  

Trong hai ngày 7 - 8/8/2021, 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Thổ 

Nhĩ Kỳ (TKG) đã tổ chức Hội nghị 

mùa Hè với sự tham gia của các 

Đoàn viên, Đảng viên Đảng Cộng 

sản TNK tại Trung tâm Văn hóa 

Sisili Cemil Candas. Đặc biệt, 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hy 

Lạp (KNE) cũng cử một đoàn đại 

biểu tới tham dự Hội nghị. Các tổ 

chức đoàn thể anh em quốc tế, vì 

một số lý do khách quan không thể tới dự, cũng gửi lời chúc mừng tới Hội nghị lần 

này. 

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ đã trình 

bày các báo cáo với bốn chủ đề chính như sau: 

 Thanh niên và Ý tưởng mới cho thế kỷ 21 

 Các khó khăn, thách thức mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt 

 Vì sao chúng ta phải đoàn kết 

 Công tác cán bộ và tính linh hoạt của tổ chức 

Nguồn: https://news.sol.org.tr/communist-youth-turkey-hold-call-future-

conference-istanbul-177218 

 

 

 

https://news.sol.org.tr/communist-youth-turkey-hold-call-future-conference-istanbul-177218
https://news.sol.org.tr/communist-youth-turkey-hold-call-future-conference-istanbul-177218


CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT THÁNG 8 

Kế Hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2021 – 2025 

(Nhân tháng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ASEAN) 

Ngay sau khi Cộng đồng ASEAN chính thức được hiện thực hóa vào cuối 

năm 2015, các nước ASEAN đã nhận thấy sự cần thiết của việc có một Chương trình 

hành động nhằm thực hiện các mục tiêu chung của ASEAN trong lúc vẫn hoàn thành 

được những nhiệm vụ quốc gia. Bởi vậy, ý tưởng về việc xây dựng Kế hoạch Hoạt 

động của ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 trên các lĩnh vực thuộc 03 trụ cột Cộng 

đồng ASEAN (Trụ cột An ninh – Chính trị, Trụ cột Kinh tế, Trụ cột Văn hóa – Xã 

hội) đã được hình thành từ đây.  

Thanh niên là 01 trong 15 lĩnh vực thuộc trụ cột Văn hóa – Xã hội ASEAN. 

Năm 2016, tại Cuộc họp Quan chức cấp vụ (SOMY) lần thứ 8 tại Campuchia, đầu 

mối phụ trách thanh niên các nước ASEAN đã thông qua Kế hoạch hoạt động Thanh 

niên ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 gồm 05 mục tiêu, 16 chương trình và 45 hoạt 

động. Các mục tiêu của Kế hoạch hoạt động tập trung vào doanh nghiệp trẻ, nghề 

nghiệp việc làm, nhận thức về ASEAN, tình nguyện, đào tạo lãnh đạo trẻ, và nâng 

cao khả năng tự cường cho thanh niên ASEAN. Đánh giá kết quả việc Việt Nam 

đảm nhận vị trí nước dẫn đầu các nội dung trên, từ năm 2016 đến 2020, Việt Nam 

đã tổ chức thành công 02 lần Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 vào năm 2016 và 

2018. Năm 2019, sau khi nhận vị trí nước dẫn đầu tại nội dung tình nguyện, Việt 

Nam đã lên kế hoạch tổ chức Diễn đàn Thanh niên Tình nguyện ASEAN mở rộng 

và Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN mở rộng dự kiến tổ chức  vào năm 

2020 (tuy nhiên hoạt động chưa được triển khai do tình hình dịch bệnh Covid 19 có 

diến biến phức tạp trong khối các nước ASEAN); tháng 11 năm 2020, Hội Doanh 

nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nhân trẻ ASEAN tại Quảng Ninh, trong 

đó có nội dung về triển lãm các sản phẩm của doanh nhân trẻ ASEAN. Đặc biệt, 

trong năm 2020, Việt Nam đã triển khai hàng loạt các chương trình hợp tác thanh 

niên ASEAN, đóng góp vào Kế hoạch hoạt động chung, các hoạt động bao gồm: Lễ 

tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, Hội 

nghị Lãnh đạo Thanh niên ASEAN bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, 

Chương trình Giao lưu các nhà ngoại giao trẻ ASEAN 2020, Hội nghị Hội đồng Sinh 

viên ASEAN lần thứ 4, Ngày Hội Thanh niên ASEAN 2020, Chương trình các nhà 

khoa học trẻ ASEAN 2020, Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN 2020 cùng nhiều hoạt 

động khác… 

Sau 5 năm triển khai Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, Ban Thư ký ASEAN 

và các nước ASEAN đã cùng xây dựng Kế hoạch giai đoạn tiếp theo, Kế hoạch hoạt 

động Thanh niên ASEAN giai đoạn 2021 – 2025. Kế hoạch giai đoạn này bao gồm 

05 mục tiêu, 14 chương trình và 32 chương trình. Các mục tiêu của giai đoạn mới 

tập trung vào Giáo dục, Nghề nghiệp việc làm và cơ hội, Sức khoẻ và An sinh, Sự 

tham gia và tương tác, Nhận thức – giá trị và bản sắc ASEAN. 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN ASEAN 2021 – 2025 

 

Tuyên bố ASEAN về việc ban hành chỉ số 

phát triển thanh niên: 
“Nhằm đồng hành và cung cấp tất cả những sự hỗ trợ cần 

thiết để thực thi những mục tiêu phát triển thanh niên của các 

nước thành viên khối ASEAN” 

 

Tuyên bố về tầm nhìn hậu 2020: 

 

“Chắp cánh tương lai cho tuổi trẻ ASEAN thông qua trang bị những 

kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21, kỹ năng số, và thể chế hóa các cơ 

chế thanh vận, giải quyết những bất đồng chính sách vẫn còn tồn 

đọng” 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 

Kết quả đầu 

ra 

2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

Lĩnh vực 

ưu tiên 1:  

Giáo dục 

Mục tiêu đầu ra: Tăng cường sự tham gia của thanh niên ASEAN trong việc xây dựng các nền tảng phát triển 

nhân lực trẻ trong khu vực 

 

Chương 

trình 1.1:  

Khuyến 

khích sự 

tham gia 

của các hội 

đồng thanh 

niên quốc 

gia và các 

tổ chức 

thanh niên 

trong việc 

xem xét, 

kiểm tra 

i) Điều phối mối quan 

hệ và sự tham gia 

của các cơ quan 

phụ trách thanh 

niên, các tổ chức 

thanh niên, sinh 

viên đối với các hội 

thảo, diễn đàn giáo 

dục, đào tạo và 

hướng nghiệp 

x x x x x  Việt Nam 

 Ban Thư ký 

ASEAN  

 

 

 

 CAYC 

 AUSCU 

 Passage to 

ASEAN (P2A) 

Sự tham gia 

thường xuyên 

của thanh 

niên và / hoặc 

các tổ chức 

thanh niên 

trong các cuộc 

họp và hội 

nghị liên quan 

của ASEAN, 

bao gồm 

Nhóm Công 

tác của Tuyên 

bố ASEAN về 

ii) Hỗ trợ việc triển 

khai các chương 

trình nâng cao 

năng lực tham gia 

     Thái Lan  Mạng lưới Sinh 

viên ASEAN - 

AUN 



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 
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các chính 

sách và 

chương 

trình về 

phát triển 

nguồn 

nhân lực 

vào quá trình 

hoạch định chính 

sách dành cho sinh 

viên ASEAN, 

thông qua: 

a. Mạng lưới Sinh 

viên ASEAN 

AUN, Hội thảo 

Giáo dục và 

Cuộc thi Diễn 

giả trẻ 

ASEAN+3 

b. Hội thảo Lãnh 

đạo Sinh viên 

ASEAN (ASLF) 

 Hội đồng Sinh 

viên ASEAN - 

AUSCU 

 ASEAN+3 (Với 

hoạt động a – 

xem PHỤ LỤC) 

Tăng cường 

Giáo dục cho 

thanh thiếu 

nhi bỏ học 

(OOSCY 

WG) và Hội 

đồng Giáo 

dục, Đào tạo 

nghề (TVET) 

ASEAN 

iii) Xây dựng mô 

hình đánh giá 

thanh niên toàn 

diện và có sự tham 

gia của thanh niên 

về phát triển 

nguồn nhân lực 

      Việt Nam 

 Singapore (vai 

trò hỗ trợ*) 

 Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học 

và Văn hoá 

UNESCO 

 Mạng lưới Sinh 

viên ASEAN-

Chính sách 

Công và Người 

Khuyết tật 

(AUN-DPP)  



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 
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Chương 

trình 1.2: 

Phát triển 

năng lực 

của thanh 

niên để 

thúc đẩy 

các hệ 

thống giáo 

dục hòa 

nhập, an 

toàn và 

thân thiện 

với đổi 

mới, cũng 

như các hệ 

thống học 

tập suốt đời 

 

i) Cung cấp các diễn 

đàn trao đổi kiến 

thức trực tuyến do 

thanh thiếu niên 

lãnh đạo về xóa bỏ 

bạo lực trong 

trường học và trực 

tuyến 

     Thái Lan  Quỹ Nhi đồng 

Liên Hợp Quôc 

UNICEF 

 Quỹ Dân số 

Liên Hợp Quốc 

UNFPA (Hỗ trợ 

Kỹ thuật) 

Thanh niên 

ASEAN được 

tham gia 

trang bị kiến 

thức và kỹ 

năng để thúc 

đẩy các hệ 

thống giáo 

dục hòa nhập, 

an toàn và 

thân thiện với 

đổi mới, cũng 

như các hệ 

thống học tập 

suốt đời 

ii) Tăng cường hợp 

tác với các đối tác 

để trao quyền cho 

thanh niên vì an 

toàn trường học 

x x x x x Ban Thư ký 

ASEAN 
 Hiệp hội Chữ 

Thập đỏ và 

Trăng lưỡi liềm 

đỏ quốc tế IFRC 

(Chương trình 

Thanh niên An 

toàn Học đường 

- với sự tham gia 

tích cực của học 

sinh các trường 

THCS) 

 Tổ chức Plan 

International 

iii) Hỗ trợ việc 

thực hiện các 

chương trình 

tương tác và hòa 

     Thái Lan Mạng lưới Sinh 

viên ASEAN - 

AUN 



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 
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tiềm năng 

Kết quả đầu 

ra 

2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

nhập trong học tập 

thực tế cho sinh 

viên đại học 

ASEAN và sinh 

viên cấp trung học 

through:  

a. Chương trình 

học trải nghiệm 

của Mạng lưới 

Sinh viên 

ASEAN AUN 

(AELP) 

b. Hoạt động với sự 

tham gia của học 

sinh cấp 2 

Chương 

trình 1.3:  

Bồi dưỡng 

kỹ năng thế 

kỷ 21 và kỹ 

năng kỹ 

thuật số 

cho thanh 

niên 

 

i) Cung cấp nền tảng 

cho sự tham gia và 

trao đổi kiến thức 

giữa thanh niên về 

phát triển kỹ năng 

thông qua Diễn 

đàn Kỹ năng 

Thanh niên 

ASEAN 

     Việt Nam  Nỗ lực hợp 

tác giữa kênh 

thanh niên và 

kênh giáo dục 

của ASEAN 

trong việc 

chuẩn bị cho 

thanh niên 

ASEAN sẵn 

sàng cho 

tương lai 
ii) Hỗ trợ xây dựng 

Tuyên bố và 

      Việt Nam  Hội nghị Quan 

chức cấp cao về 



 

 

Chương 

trình 
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Khuôn khổ 

Chuyển đổi Kỹ 

thuật số, tăng 

cường hệ thống 

giáo dục thông qua 

đầu tư vào cơ sở hạ 

tầng, đào tạo giáo 

viên và thúc đẩy kỹ 

năng đọc viết và 

chuyển đổi kỹ 

thuật số cho tất cả 

trẻ em và thanh 

thiếu niên 

 Thái Lan Giáo dục 

ASEAN 

 Quỹ Nhi đồng 

Liên Hợp Quôc 

UNICEF 

 

Lĩnh vực 

ưu tiên 2: 

Sức khoẻ 

và An sinh 

Mục tiêu đầu ra: Thanh niên ASEAN hiểu biết về sức khỏe, có khả năng tiếp cận các chương 

trình / dịch vụ y tế và xác định các giải pháp cho các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh 

phúc của họ 

 

Các chỉ số đề xuất (Khẳng định sau): 

- Phần trăm số thanh niên biết chữ có sức khoẻ 

- Số lượng các hội thảo trực tuyến được tổ chức liên quan đến thanh niên về các trường hợp khẩn cấp liên quan 

tới sức khoẻ 

 

Chương 

trình 2.1:  

Trao quyền 

cho thanh 

i) Cung cấp quyền 

tiếp cận các dữ liệu 

và thông tin về sức 

khỏe và hạnh phúc 

       Sự tham gia 

của Thanh 

niên ASEAN 

trong việc 



 

 

Chương 

trình 
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thiếu niên 

phát triển 

kiến thức 

và thúc đẩy 

sức khỏe 

thể chất và 

tinh thần 

và phúc lợi, 

đồng thời 

xác định 

các giải 

pháp về các 

vấn đề liên 

quan đến 

sức khỏe và 

phúc lợi 

của thanh niên 

ASEAN, bao gồm 

cả sức khỏe tâm 

thần, thông qua: 

thúc đẩy lối 

sống lành 

mạnh 

a. Nghiên cứu về 

tình trạng sức 

khỏe, hạnh phúc 

và hiểu biết về 

sức khỏe của 

thanh niên 

ASEAN, bao 

gồm các vấn đề 

sức khỏe ảnh 

hưởng đến khu 

vực nông thôn, 

ví dụ: tiếp cận 

các dịch vụ y tế, 

các bệnh không 

lây nhiễm, sức 

khỏe sinh sản và 

vị thành niên, 

mang thai ở tuổi 

vị thành niên và 

tỷ lệ tử vong của 

người mẹ 

      Campuchia 

 Singapore 

(vai trò hỗ trợ*) 

 Quỹ Dân số 

Liên Hợp Quốc 

- UNFPA 

 Quỹ Nhi đồng 

Liên Hợp Quốc 

- UNICEF (hỗ 

trợ kỹ thuật) 
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trình 
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b. Nghiên cứu về 

sức khoẻ tinh 

thần của thanh 

niên  

 

     x   Malaysia 

 
 Quỹ Nhi đồng 

Liên Hợp Quốc 

- UNICEF 

 Quỹ Dân số 

Liên Hợp Quốc 

- UNFPA (Hỗ 

trợ kỹ thuật) 

 Hiệp hội Chữ 

Thập đỏ và 

Trăng lưỡi liềm 

đỏ quốc tế 

IFRC 

 ASEAN+3 (Với 

hoạt động a – 

xem PHỤ 

LỤC) 

ii) Thúc đẩy sự tham 

gia và trao đổi kiến 

thức giữa thanh 

niên thông qua hội 

nghị thanh niên 

khu vực về tình 

trạng sức khỏe và 

phúc lợi của thanh 

niên ASEAN 

      Thái Lan 

 Singapore (vai 

trò hỗ trợ*) 

 Quỹ Dân số 

Liên Hợp Quốc 

- UNFPA 

 Quỹ Nhi dồng 

Liên Hợp Quốc 

- UNICEF  

 Tổ chức Thanh 

niên ASEAN 

(AYO) 



 

 

Chương 

trình 
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iii) Phát triển các mô 

hình đào tạo và 

cung cấp các 

chương trình thúc 

đẩy lối sống lành 

mạnh cho thanh 

niên, bao gồm cả 

phòng chống các 

bệnh không lây 

nhiễm (NCD) 

x x x x x Ban Thư ký 

ASEAN 

Hiệp hội Chữ 

Thập đỏ và Trăng 

lưỡi liềm đỏ quốc 

tế IFRC/Uỷ ban 

Chữ Tập đỏ quốc 

tế 

 

Chương 

trình 2.2: 

Tăng 

cường chia 

sẻ kiến 

thức liên 

khu vực và 

các chương 

trình trao 

quyền cho 

thanh niên 

để giải 

quyết các 

tác động 

i) Cung cấp nền tảng 

chia sẻ kiến thức 

thông qua Hội nghị 

liên khu vực về tác 

động của COVID-

19 đối với thanh 

thiếu niên 

     Campuchia  ASEAN+3 

(Với hoạt động 

a – xem PHỤ 

LỤC) 

 Quỹ Dân số 

Liên Hợp Quốc 

– UNFPA (hỗ 

trợ kỹ thuật) 

 Quỹ Nhi dồng 

Liên Hợp Quốc 

- UNICEF  

 Hiệp hội Chữ 

Thập đỏ và 

Trăng lưỡi liềm 

Các mô hình 

can thiệp 

nhằm giải 

quyết các tác 

động của các 

trường hợp 

khẩn cấp về 

sức khỏe (như 

là dịch bệnh 

COVID19) 

đối với sức 

khỏe tâm thần 

của thanh 

niên 



 

 

Chương 

trình 
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của các 

trường hợp 

khẩn cấp 

về sức khỏe 

(như là 

dịch bệnh 

COVID-19) 

đối với sức 

khỏe tâm 

thần của 

thanh niên 

 

đỏ quốc tế 

IFRC 

 Tổ chức Plan 

International 

ii) Trao quyền 

cho thanh thiếu 

niên thông qua các 

chương trình Đào 

tạo và Can thiệp về 

Sơ cứu, Sơ cấp cứu 

Tâm lý (PFA) và 

Hỗ trợ Tâm lý Xã 

hội (PSS) 

x x x x x Ban Thư ký 

ASEAN  

Hiệp hội Chữ 

Thập đỏ và Trăng 

lưỡi liềm đỏ quốc 

tế IFRC/Uỷ ban 

Chữ Tập đỏ quốc 

tế 

 

Lĩnh vực 

ưu tiên 3: 

Việc làm và 

Cơ hội 

Kết quả đầu ra: Thanh niên ASEAN được cung cấp quyền tiếp cận và thông tin toàn diện về phát triển kỹ năng, 

thực tập và các chương trình chuyển tiếp từ trường học sang nơi làm việc khác, cũng như các cơ hội việc làm và 

khởi nghiệp 

 

Chương 

trình 3.1: 

Thúc đẩy 

tạo thêm cơ 

hội cho 

thanh niên 

ASEAN 

phát triển 

i) Tăng cường hợp 

tác với các Đối tác 

Đối thoại ASEAN, 

các thực thể và tổ 

chức đối tác trong 

việc thực hiện các 

chương trình phát 

x x [x]  [x]  Campuchia (Các 

hoạt động của 

Quỹ ASEAN 

Foundation) 

 Ban Thư ký 

ASEAN (Các 

hoạt động của 

UNESCO) 

 Quỹ ASEAN 

Foundation 

 Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học 

và Văn hoá 

UNESCO 

 

 

Tăng cường 

sự tham gia 

của các đối tác 

cho các dự án 

phát triển kỹ 

năng kỹ thuật 

và kỹ thuật số, 

tinh thần kinh 



 

 

Chương 

trình 
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các kỹ năng 

kỹ thuật và 

kỹ thuật số 

phù hợp 

với thị 

trường lao 

động trong 

tương lai, 

bao gồm cả 

việc hỗ trợ 

hợp tác 

ASEAN 

trong giáo 

dục và đào 

tạo kỹ 

thuật và 

dạy nghề 

(TVET) 

 

triển kỹ năng số, 

thông qua: 

a. Chương trình 

Đổi mới số 

ASEAN (ADIP) 

b. Cuộc thi Video 

Thanh niên  

c. Cuộc thi Báo chí 

Xã hội Thanh 

niên ASEAN  

d. Cuộc thi Những 

Nhà Chinh phục 

Khoa học dữ liệu 

ASEAN (ADSE)  

e. Hoạt động liên 

quan đến thanh 

niên và trí tuệ 

nhân tạo, phối 

hợp với 

UNESCO 

 doanh và 

chuyển tiếp từ 

trường học 

sang nơi làm 

việc  

ii) Thúc đẩy tạo cơ 

hội tiếp cận nhiều 

hơn với công việc 

và thị trường việc 

làm cho thanh 

niên, thông qua 

       



 

 

Chương 
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hoạt động sau và 

các hoạt động khác: 

Dự án phát triển kỹ 

năng ASEAN về 

Du lịch sinh thái và 

Du lịch nông 

nghiệp 

 x    Lào  ASEAN+3 

(Xem PHỤ 

LỤC) 

 Hội Doanh nhân 

trẻ Lào (YEAL) 

Chương 

trình 3.2: 

Tạo điều 

kiện cho 

thanh niên 

ASEAN 

tiếp cận 

toàn diện 

hơn với các 

cơ hội tham 

gia các 

chương 

trình phát 

triển kỹ 

năng, bao 

gồm cả kỹ 

năng kinh 

doanh  

i) Tăng cường hợp 

tác với các Đối tác 

Đối thoại ASEAN, 

các đơn vị và tổ 

chức đối tác trong 

việc thực hiện các 

chương trình phát 

triển kỹ năng khởi 

nghiệp cho thanh 

niên ASEAN, 

thông qua: 

   

 

 

  Widely-

disseminated 

and accessible 

information 

on 

opportunities 

for skills 

development 

programmes 

for ASEAN 

youth 

a. Chương trình 

Phát triển Doanh 

nghiệp Xã hội 

ASEAN  

   

x 

 

Campuchia Quỹ ASEAN 

Foundation 

b. Hỗ trợ triển khai 

Hội chợ Thanh 

niên ASEAN liên 

     Indonesia ASEAN+3 (Xem 

PHỤ LỤC) 

 



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 
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quan tới doanh 

nghiệp thanh niên 

c. Diễn đàn Doanh 

nhân trẻ 

ASEAN+3  

     Việt Nam  

d. Tổ chức Hội nghị 

Thượng đỉnh 

Thanh niên 

Co:Lab 

x     Malaysia Chương trình Phát 

triển Liên Hợp 

Quốc - UNDP 

(phối hợp với Quỹ 

Citi Foundation) 

(ii) Thiết lập một 

trung tâm quản lý 

tri thức trực tuyến 

cho thanh niên 

ASEAN bao gồm 

các hoạt động tình 

nguyện, thực tập, 

học bổng giáo dục / 

đào tạo, hội thảo 

và các chương 

trình trao đổi 

thanh niên, cũng 

như danh mục các 

hoạt động do các tổ 

chức thanh niên có 

liên quan lãnh đạo 

x x    Ban Thư ký 

ASEAN 
 Tổ chức Thanh 

niên ASEAN 

(AYO) 

 Mạng lưới liên 

cơ quan liên 

quan đến thanh 

niên của Liên 

Hợp Quốc  

 



 

 

Chương 

trình 
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Chương 

trình 3.3: 

Trao quyền 

cho các nhà 

lãnh đạo và 

tổ chức 

thanh niên 

lãnh đạo 

các dự án 

cộng đồng 

và doanh 

nghiệp xã 

hội giải 

quyết các 

vấn đề liên 

quan đến 

thanh niên 

trong nền 

kinh tế 

xanh, bao 

gồm thúc 

đẩy bình 

đẳng giới 

và trao 

quyền cho 

Người 

i) Chia sẻ kiến thức 

và các mô hình 

hiệu quả nhằm 

hướng tới một nền 

kinh tế xanh thông 

qua hội nghị khu 

vực về sự tham gia 

của thanh niên 

trong chuyển đổi 

kinh tế xanh, thích 

ứng với biến đổi 

khí hậu (CCA) và 

giảm thiểu rủi ro 

thiên tai (DRR) 

     Philippines Quỹ Nhi đồng 

Liên Hợp Quốc - 

UNICEF 

Các hoạt động 

do thanh niên 

lãnh đạo giải 

quyết các vấn 

đề liên quan 

đến thanh 

niên trong 

nền kinh tế 

xanh, bao 

gồm thúc đẩy 

bình đẳng giới 

và trao quyền 

cho Người 

khuyết tật 

(PwDs) ii)  Hỗ trợ triển khai 

đào tạo giảng viên 

(ToT) / hội thảo 

phát triển dự án 

cho lãnh đạo / tổ 

chức thanh niên về 

giáo dục xanh và 

việc làm xanh cho 

thanh niên, thúc 

đẩy bình đẳng giới 

và trao quyền cho 

người khuyết tật 

      Việt Nam  

 Thái Lan 

 Mạng lưới 

Chính sách 

Công và Người 

Khuyết tật 

AUN-DPP 

 Quỹ Nhi đồng 

Liên Hợp Quốc 

- UNICEF  

 Hội đồng Sinh 

viên ASEAN 

AUSCU 
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khuyết tật 

(PwDs) 

 

 

 

 Phụ nữ Liên 

Hợp Quốc - UN 

Women 

 UNFPA (Hỗ 

trợ kỹ thuật) 

 Tổ chức Plan 

International  

 Diễn đàn 

Thanh niên 

ASEAN  

 

 

 

 

Lĩnh vực 

ưu tiên 4: 

Sự tham 

gia và 

tương tác 

Kết quả đầu ra: Thanh niên ASEAN được tạo điều kiện để phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 và đóng góp 

vào sự phát triển của cộng đồng bằng cách tích cực tham gia quá trình hoạch định chính sách, các hoạt động 

tình nguyện và tạo ra các giải pháp sáng tạo nhằm đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các mục tiêu 

phát triển bền vững thông qua các nền tảng trực tiếp và trực tuyến 

Chương 

trình 4.1:  

Bồi dưỡng 

kỹ năng thế 

kỷ 21, kỹ 

năng mềm 

i) Tăng cường hợp 

tác với các Đối tác 

Đối thoại ASEAN, 

các đơn vị và tổ 

chức đối tác để 

huy động tình 

       Thanh niên 

ASEAN được 

tạo điều kiện 

tham gia các 

chương trình 

tình nguyện 



 

 

Chương 

trình 
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cho thanh 

niên 

ASEAN 

thông qua 

hoạt động 

tình 

nguyện và 

lãnh đạo 

trong các 

dự án cộng 

đồng  
 

nguyện viên thanh 

niên trên khắp các 

Quốc gia Thành 

viên ASEAN, 
thông qua:  

và lãnh đạo 

ASEAN 

a. Dự án Tình 

nguyện viên 

ASEAN  

x x    Ban Thư ký 

ASEAN  
 Nhật Bản 

(phiên bản thử 

nghiệm) 

 Hiệp hội Chữ 

Thập đỏ và 

Trăng lưỡi liềm 

đỏ quốc tế 

IFRC 

 Tình nguyện 

viên Liên Hợp 

Quốc 

 

b. Chương trình 

tình nguyện viên 

thanh niên 

ASEAN (AYVP) 

and Hiệp hội tình 

nguyện viên sinh 

viên (Yayasan 

Sukarelawan 

Siswa/YSS) với 

x x x x x Malaysia 

 

ASEAN+3 (please 

see ANNEX) 

 



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 
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tư cách là cơ chế 

khu vực để 

hướng các hoạt 

động tình nguyện 

thanh niên tới 

ASEAN 

c. Hỗ trợ việc triển 

khai Chương 

trình Trao quyền 

cho thanh niên 

toàn ASEAN 

(EYAA)  

x x 

  

X 

(Khẳng 

định 

sau) 

Campuchia Quỹ ASEAN 

Foundation 

 

d. Chương trình 

trao đổi tình 

nguyện viên 

thanh niên 

ASEAN  

     Myanmar   

e. Tổ chức Tình 

nguyện viên 

ASEAN (ASEAN 

Corps) 

  x   Malaysia   

ii) Cung cấp các nền 

tảng để trao đổi 

kiến thức, đối 

thoại và công nhận 

thành tích của 

     

   



 

 

Chương 

trình 
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thanh niên trong 

các chương trình 

tình nguyện và 

lãnh đạo thông 

qua: 

a. Diễn thanh thanh 

niên tình nguyện 

ASEAN+ và 

Giải thưởng 

Thanh niên Tình 

nguyện 

ASEAN+  

     

Việt Nam   

b. Hội thảo khu vực 

về sự tham gia 

của thanh niên, 

tập trung vào kỹ 

năng thế kỷ 21 

và tình nguyện, 

phối hợp với các 

Hội đồng Thanh 

niên Quốc gia 

trong khuôn khổ 

Thế hệ không 

giới hạn 

     

Thái Lan 

 
 Quỹ Nhi đồng 

LHQ - 

UNICEF 

 Quỹ Dân số 

LHQ - UNFPA 

(Hỗ trợ kỹ thuật 

với tư cách là 

thành vien Hội 

đồng Toàn cầu 

của Thế hệ 

không giới hạn) 
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 c. Thúc đẩy vai trò 

của thanh niên 

trong lĩnh vực 

thể thao cho sự 

phát triển và hoà 

bình (SDP) ở cấp 

độ cộng đồng 

bằng cách hỗ trợ 

triển khai Thể 

thao UNESCO 

và các chương 

trình liên quan 

đến thanh niên 

trong các Mục 

tiêu Phát triển 

bền vững SGDs  

 

     

 Nước chủ nhà 

ASEAN 

 Hội nghị Quan 

chức cấp cao 

 UNESCO 

 ASEAN+3 (xem 

PHỤ LỤC) 

 

Chương 

trình 4.2:  

Khai thác 

các giải 

pháp sáng 

tạo và đổi 

mới từ giới 

trẻ ASEAN 

để giải 

i) Thực hiện các dự 

án phát triển năng 

lực cho thanh niên 

ASEAN để giải 

quyết các vấn đề 

phát triển thông 

qua đổi mới xã hội 

và công nghệ thông 

qua: 

 

    

  Thanh niên 

ASEAN được 

tạo điều kiện 

để tham gia 

lãnh đạo các 

dự án trong 

cộng đồng 

tương ứng 

của họ  
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quyết các 

vấn đề liên 

quan tới 

phát triển  

 

 

 

 a. Phát triển kỹ 

năng tư duy 

thiết kế trong 

thanh niên 

ASEAN thông 

qua Dự án thanh 

niên ASEAN  

hành động 

(AYIA)  

x 

    

Singapore  Trường 

Đào tạo 

nghề 

Singapore 

Polytechnic 

 Liên Bang 

Nga 

b. Huy động sự 

đóng góp của 

thanh niên trong 

việc thích ứng 

với biến đổi khí 

hậu và giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai 

như một hoạt 

động tiếp theo 

Tuyên bố 

ASEAN về 

Thanh niên 

ASEAN Hành 

x x x x x Philippines  ASEAN+3 

(xem PHỤ 

LỤC) 

 UNESCO (U-

INSPIRE) 

 UNFPA (Hỗ 

trợ kỹ thuật – 

Khảng định 

sau)) 

 Hiệp hội Chữ 

Thập đỏ và 

Trăng lưỡi liềm 
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động ứng phó 

với Khí hậu và 

Ứng phó với 

Thiên tai 

đỏ quốc tế 

IFRC (Y-

ADAPT) 

 Tổ chức Plan 

International 

c. Phối hợp với các 

đối tác liên quan 

trong việc tổ 

chức các sự kiện 

nhằm tăng 

cường các đổi 

mới công nghệ 

do thanh niên 

lãnh đạo trong 

việc giải quyết 

các vấn đề phát 

triển (ví dụ: 

ASEAN Talk) 

     Ban Thư ký 

ASEAN 

Các thực thể trong 

ASEAN như 

Trung tâm Điều 

phối ASEAN về 

Hỗ trợ Nhân đạo 

về quản lý thiên 

tai (AHA centre) 

d. Hỗ trợ việc 

truyền đạt các 

nền tảng trao đổi 

kiến thức và phổ 

biến các hoạt 

động nghiên cứu 

và phát triển 

(R&D) giữa các 

      Thái Lan 

 Việt Nam  

 

 ASEAN+3 

(please see 

ANNEX) 
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nhà khoa học trẻ 

ASEAN 

 

ii) Cung cấp hỗ trợ 

kinh phí cho các 

dự án tập trung 

vào thanh niên và 

do thanh niên lãnh 

đạo thông qua: 

       

a. Đóng góp 

thường niên vào 

Quỹ chương 

trình phát triển 

ASEAN của các 

quốc gia thành 

viên ASEAN 

(AYPF) 

x x x x x CÁc Quốc gia 

thành viên 

ASEAN (Quyết 

định tại Hội nghị 

Bộ trưởng Thanh 

niên ASEAN lần 

thứ 11, tháng 

7/2019). 

 

b. Quỹ Thanh niên 

Singapore-

ASEAN (SAYF) 

sẽ hỗ trợ các dự 

án thúc đẩy đoàn 

kết và thúc đẩy 

tình hữu nghị 

giữa các thanh 

niên ASEAN, 

x x x x x Singapore  
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đồng thời nâng 

cao nhận thức và 

hiểu biết về khu 

vực, đồng thời 

khuyến khích sự 

hiểu biết lẫn 

nhau nhiều hơn 

với các tổ chức 

thanh niên khác 

trong khu vực. 

Chương 

trình 4.3: 

Thiết lập 

một cơ chế 

được thể 

chế hóa để 

thanh niên 

có thể tham 

gia theo dõi 

vào việc 

làm, thuyết 

trình về các 

chính sách 

và tham gia 

thực tế vào 

các hoạt 

(i) Thu hút các nhà 

lãnh đạo thanh 

niên tham gia các 

hoạt động của 

ASEAN và SOMY 

Chủ tịch dựa trên 

năng lực và sự cân 

nhắc của quốc gia 

dẫn đầu, bao gồm: 

- Lễ tiếp kiến 

thanh niên với 

lãnh đạo 

ASEAN bên lề 

các Hội nghị 

Cấp cao 

ASEAN; 

     Chủ tịch ASEAN 

và Chủ tịch 

SOMY  

 Thanh niên 

ASEAN được 

tạo điều kiện 

để đóng góp 

vào các quá 

trình của 

ASEAN và 

các nỗ lực xây 

dựng cộng 

đồng 
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động tình 

nguyện cấp 

cộng đồng 

 

- Ngày Thanh 

niên ASEAN 

(AYDM); 

- Giải thưởng 

Thanh niên 

ASEAN (AYA) 

and 10 tổ chức 

thanh niên 

ASEAN 

(TAYO) 

(ii) Cung cấp nền tảng 

cho thanh niên 

ASEAN nói lên 

nguyện vọng của 

họ đối với các 

chính sách và 

chương trình của 

ASEAN thông qua: 

       

a. Thường xuyên tổ 

chức Đối thoại 

thanh niên 

ASEAN, có sự 

tham gia của các 

cán bộ cấp cao 

phụ trách 

ASEAN  

 x x  x  Campuchia 

(2022) 

 Ban Thư ký 

ASEAN  

 Hỗ trợ từ các 

đối tác đối thoại 

(2022: Hàn 

Quốc) 

 UNICEF (Hỗ 

trợ kỹ thuật) 

 UNFPA 
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Lưu ý: Điều này 

cũng có thể được 

thực hiện dưới 

hình thức tham 

vấn chuyên đề 

liên ngành để kết 

nối thanh niên 

ASEAN với các 

cơ quan ban 

ngành của 

ASEAN 

b. Xem xét việc 

thành lập một 

liên minh / nền 

tảng của các tổ 

chức thanh niên 

ngoài ASEAN 

với các đặc 

quyền tham vấn 

với SOMY 

     Ban Thư ký 

ASEAN 
 Hội đồng Hợp 

tác Thanh niên 

ASEAN 

(CAYC) 

 Hội đồng Sinh 

viên ASEAN 

(AUSCU) 

 Diễn đàn 

Thanh niên 

ASEAN (AYF) 

 Tổ chức Thanh 

niên ASEAN 

(AYO) 
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c. Hội nghị Lãnh 

đạo Thanh niên 

ASEAN 2025 

    x Malaysia   

Lĩnh vực 

ưu tiên 5:  

Nhận thức, 

Giá trị và 

Bản sắc 

ASEAN 

Kết quả đầu ra: Thanh niên ASEAN được tạo điều kiện để thúc đẩy bản sắc ASEAN, nâng cao nhận thức sâu 

sắc hơn về ASEAN và hiểu biết nhiều hơn về các giá trị chung của ASEAN, bao gồm cả trong bối cảnh thúc đẩy 

và bảo vệ quyền con người 

 

Chương 

trình 5.1: 

Cập nhật 

hồ sơ dữ 

liệu về 

thanh niên 

ASEAN để 

tham khảo 

trong việc 

hoạch định 

chương 

trình và 

hoạch định 

chính sách 

về phát 

triển thanh 

i) Tổ chức một hội 

nghị / hội nghị 

chuyên đề với các 

chuyên gia, các 

nhà lãnh đạo 

thanh niên và các 

tổ chức thanh niên 

để khởi động Báo 

cáo Chỉ số Phát 

triển Thanh niên 

ASEAN lần thứ 

hai và trao đổi 

quan điểm về 

những phát hiện 

của nó 
This will include:  

  x x x Ban Thư ký 

ASEAN  
 UNFPA 

 UNESCO 

 

 

Các bên liên 

quan được 

thông báo và 

cung cấp tài 

liệu tham 

khảo dựa trên 

bằng chứng 

về tình hình 

phát triển 

thanh niên ở 

ASEAN 
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niên ở 

ASEAN  

- Data 

harmonisation 

exercise for 

ASEAN YDI 

indicators and 

promote data 

disaggregation 

for ASEAN’s 

youth population 

(age 15-35 years 

old) in 

ASEAN’s 

statistics 

- Communication 

strategies 

ii) Tổ chức một hội 

nghị / hội nghị 

chuyên đề với các 

chuyên gia, các 

nhà lãnh đạo 

thanh niên và các 

tổ chức thanh niên 

để khởi động Báo 

cáo Chỉ số Phát 

triển Thanh niên 

ASEAN lần thứ 

     x Ban Thư ký 

ASEAN  

UNFPA 



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 

Kết quả đầu 

ra 

2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

hai và trao đổi 

quan điểm về 

những phát hiện 

của nó 

Chương 

trình 5.2: 

Tăng 

cường nhận 

thức, giá trị 

và bản sắc 

ASEAN 

thông qua 

trao đổi 

sinh viên / 

thanh niên, 

các phương 

tiện truyền 

thông 

chính 

thống, các 

chương 

trình lãnh 

đạo, bao 

gồm cả 

thông qua 

hợp tác với 

i) Hỗ trợ và khởi 

xướng các chương 

trình phát triển kỹ 

năng lãnh đạo và 

đàm phán để 

khuyến khích 

thanh niên 

ASEAN hợp tác 

nhiều hơn để xây 

dựng Cộng đồng 

ASEAN thông qua: 

       Chương trình 

5.2 and 5.3: 

 

Kiến thức về 

Cộng đồng 

ASEAN, Giá 

trị chung giữa 

các Quốc gia 

Thành viên 

ASEAN và 

Bản tường 

thuật về Bản 

sắc ASEAN 

được phát 

triển và cung 

cấp cho 

những người 

tham gia các 

chương trình 

trao đổi sinh 

viên / thanh 

a. Học bổng Thanh 

niên ASEAN 

(AYF) như một 

nền tảng phát 

triển lãnh đạo 

cấp khu vực, tập 

hợp những tài 

năng trẻ xuất sắc 

nhất trong 

ASEAN để hình 

thành mạng lưới 

x x x x x Singapore  



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 

Kết quả đầu 

ra 

2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

thanh niên 

từ các Đối 

tác Đối 

thoại 

ASEAN 

 

 

 

và kết nối nhằm 

đưa ASEAN 

phát triển 

niên và lãnh 

đạo 

b. Hỗ trợ triển khai 

Hội nghị Hội 

đồng Sinh viên 

ASEAN 

(AUSCU) 

x x x x x Chủ tịch ASEAN Hội đồng Sinh 

viên ASEAN 

(AUSCU) 

c. Đại sứ thanh 

niên ASEAN  

     Indonesia  

d. Hỗ trợ triển khai 

Mô hình Cuộc 

họp ASEAN 

ASEAN 

(AFMAM), bao 

gồm cả việc tổ 

chức Cuộc họp 

Mô hình 

ASEAN +3 

x x x x x Ban Thư ký 

ASEAN 
 Quỹ ASEAN 

Foundation 

 ASEAN+3 

(xem PHỤ 

LỤC) 

ii) Hỗ trợ và khởi 

xướng các nền tảng 

thúc đẩy cảm giác 

thân thuộc và chia sẻ 

giữa thanh niên 

ASEAN phù hợp với 

Tuyên ngôn về Bản 

       



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 

Kết quả đầu 

ra 

2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

sắc ASEAN thông 

qua: 

a. “Hành trình 

balo xuyên 

ASEAN” là một 

chương trình 

dừng chân tại 

các Quốc gia 

ASEAN bằng 

tàu hỏa 

   x  Malaysia  

b. Sắc màu 

ASEAN 
    x Malaysia  

c. Cuộc thi đọc 

Kinh Quran 

Đông Nam Á 

     Brunei 

Darussalam 

 

d. Diễn đàn Văn 

hoá giữa Mạng 

lưới Sinh viên 

ASEAN AUN 

và ASEAN+3 

     Thái Lan Mạng lưới Sinh 

viên ASEAN 

AUN 

e. Tổ chức một 

diễn đàn trao 

đổi kiến thức có 

sự tham gia của 

thanh niên ở cơ 

      Thái Lan 

 Singapore (vai 

trò hỗ trợ*) 

Diễn đàn Thanh 

niên ASEAN 



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 

Kết quả đầu 

ra 

2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

sở và thanh niên 

ít được tiếp cận 

với các cơ hội 

(ii) Tăng cường hợp 

tác với các Đối 

tác Đối thoại 

ASEAN trong 

các chương trình 

trao đổi thanh 

niên nhằm thúc 

đẩy thanh niên 

ASEAN hướng 

ngoại trong cộng 

đồng toàn cầu 
thông qua: 

       

a. hỗ trợ việc 

triển khai các 

chương trình 

trao đổi và lãnh 

đạo thanh niên 

thông qua hợp 

tác với các Đối 

tác Đối thoại 

ASEAN, bao 

gồm cả thông 

qua các nền 

     Ban Thư ký 

ASEAN (Đối với 

các chương trình 

chủ trì bởi các 

Đối tác) 

 Các Đối tác của 

ASEAN, bao 

gồm các nước 

ASEAN+3 (xem 

PHỤ LỤC) 

 Đối tác chiến 

lược thanh niên 

ASEAN – Úc - 

AASYP  



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 

Kết quả đầu 

ra 

2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

tảng kỹ thuật 

số 

b. Trao đổi thanh 

niên quốc tế 

Malaysia 

(MIYE) 

  x  x Malaysia Hội đồng thanh 

niên ASEAN  

CÁc quốc gia 

thành viên 

ASEAN  

Chương 

trình 5.3.   

Xây dựng 

nền tảng 

hòa bình 

cho thanh 

niên 

ASEAN 

trong bối 

cảnh thúc 

đẩy Văn 

hóa Phòng 

ngừa 

ASEAN 

(CoP) và hỗ 

trợ Kế 

hoạch 

Hành động 

của 

i) Duy trì hợp tác 

trong việc thúc 

đẩy sự hiểu biết 

liên tôn giáo giữa 

thanh niên 

ASEAN thông qua 

Hội trại thanh 

niên ASEAN 

(AYIC) hàng năm 

và khám phá sự 

phát triển của mô 

hìnhtham chiếu 

cho các diễn đàn 

thanh niên liên tôn 

giáo và đa văn hóa 

trong ASEAN 

x x x x x Indonesia Trung tâm King 

Abdullah Bin 

Abdulaziz về Đối 

thoại Liên tôn 

giáo và Văn hoá 

(KAICIID)  

ii) Hỗ trợ thực hiện 

các chương trình 

nâng cao năng lực 

       



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 

Kết quả đầu 

ra 

2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

ASEAN 

nhằm ngăn 

chặn và 

chống lại 

sự gia tăng 

của chủ 

nghĩa cực 

đoan và 

bạo lực 

(ASEAN 

PoA 

PCRVE) 

cho thanh niên 

ASEAN để vận 

động cho hòa bình 

và bình đẳng trong 

xây dựng Cộng 

đồng ASEAN 
thông qua: 

a. Hội thảo / 

chương trình 

đào tạo nhằm 

nâng cao năng 

lực cho thanh 

niên trong việc 

hiểu biết về 

phương tiện 

truyền thông và 

sự phổ biến của 

tin tức giả trong 

giới trẻ ASEAN 

      Ban Thư ký 

ASEAN  

 Singapore (vai 

trò hỗ trợ *) 

 Viện ASEAN 

về Hoà bình và 

Hoà giải - IPR  

 Phụ nữ Liên 

Hợp Quốc UN 

Women 

 Diễn đàn 

Thanh niên 

ASEAN  

 b. Hỗ trợ việc thực 

hiện Đào tạo 

Nhà giáo dục 

Đồng đẳng cho 

Thanh niên với 

tư cách là Tác 

nhân Thay đổi 

     

Ban Thư ký 

ASEAN  

 

Hiệp hội Chữ 

Thập đỏ và Trăng 

lưỡi liềm đỏ quốc 

tế IFRC 

 



 

 

Chương 

trình 

Hoạt động/Dự án Thời gian Nước dẫn 

đầu/Chủ thể 

khởi xướng 

Đối tác phối hợp 

tiềm năng 

Kết quả đầu 

ra 

2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

Hành vi (YABC) 

để thanh niên 

ASEAN được 

trao quyền tích 

cực thúc đẩy 

Văn hóa Không 

bạo lực và Hòa 

bình và Văn hóa 

Phòng ngừa 

ASEAN (CoP) 

 

PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN ASEAN +3 2021-2025 

 

 

Kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN+3 (APT) đề ra chương trình hành động 2018-2022 nhằm tăng cường sự phối hợp 

trong công tác giao lưu thanh niên và thể thao: 

a. Nghiên cứu và đối thoại chính sách về ảnh hưởng của toàn cầu hóa, hiện đại hóa và cuộc cách mạng công nghệ đến thanh niên 

với quan điểm chia sẻ, học hỏi; 

b. Giao lưu thanh niên hướng đến sự hiểu biết chung giữa các thành viên, tổ chức Diễn đàn Giáo dục ASEAN+3, Cuộc thi Thanh 

niên hùng biện, Diễn đàn Văn hóa Thanh niên ASEAN+3 

c. Nâng cao tinh thần thanh niên tình nguyện thông qua sự hợp tác giữa các thành viên ASEAN+3 hướng đến một tinh thần gắn 

kết chung trong cộng đồng thanh niên ASEAN+3 

d. Tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao thanh niên 

 

 



 

 

Các lĩnh 

vực ưu tiên 

liên quan 

tại Kế 

hoạch hoạt 

động thanh 

niên 

ASEAN 

2021-2025 

Lĩnh vực ưu tiên và Hoạt 

động 

Thời gian Quốc gia 

hoặc chủ thể 

dẫn dắt 

Đối tác hợp 

tác tiềm năng 

Kết quả 
(Theo Kế 

hoạch hoạt 

động) 2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

 A. Nghiên cứu và đối thoại chính sách về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch 

COVID-19 / các trường hợp khẩn cấp khác đối với thanh niên nhằm trao đổi các bài học kinh nghiệm và 

thực tiễn tốt nhất 

2.2.i 1. Cung cấp nền tảng chia 

sẻ kiến thức thông qua 

Hội nghị liên khu vực 

về tác động của 

COVID-19 đối với 

thanh niên 

     Campuchia  ASEAN+3 

 UNFPA (Hỗ 

trợ kỹ thuật) 

 UNICEF 

 

4.2.i.d 2. Hỗ trợ việc triệu tập 

các nền tảng trao đổi 

kiến thức và phổ biến 

các hoạt động nghiên 

cứu và phát triển 

(R&D) giữa các nhà 

khoa học trẻ ASEAN 

     

 Thái Lan 

 Việt Nam 

 

 ASEAN+3 

 

 

 

 B. Các chương trình giao lưu thanh niên, diễn đàn văn hóa / giáo dục và các cuộc thi để hiểu biết lẫn nhau 

sâu sắc hơn và thực hành ý niệm về sự đồng nhất 

1.1.ii.a 1. Hỗ trợ Mạng lưới Sinh 

viên ASEAN AUN và 

ASEAN+3 triển khai 

     

Thailand  Mạng lưới 

Sinh viên 

 



 

 

Các lĩnh 

vực ưu tiên 

liên quan 

tại Kế 

hoạch hoạt 

động thanh 

niên 

ASEAN 

2021-2025 

Lĩnh vực ưu tiên và Hoạt 

động 

Thời gian Quốc gia 

hoặc chủ thể 

dẫn dắt 

Đối tác hợp 

tác tiềm năng 

Kết quả 
(Theo Kế 

hoạch hoạt 

động) 2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

Diễn đàn Giáo dục và 

Cuộc thi Diễn giả Trẻ 

ASEAN - 

AUN 

 Hội đồng 

Sinh viên 

ASEAN - 

AUSCU 

 ASEAN+3  

4.1.ii.c 2. Hỗ trợ thúc đẩy vai trò 

của thanh niên trong 

thể thao vì hòa bình và 

phát triển (SDP) thông 

qua việc thực hiện các 

Mục tiêu Phát triển bền 

vững cho thanh niên và 

thể thao của UNESCO 

Funshop 

     

Chủ tịch 

ASEAN 
 Hội nghị 

Quan chức 

cấp cao 

 UNESCO 

 ASEAN+3  

 

5.2.i.d 3. Hỗ trợ việc thực hiện 

Chương trình Mô 

phỏng cuộc họp 

ASEAN+3 

     Ban Thư ký 

ASEAn 
 Quỹ ASEAN 

Foundation 

 ASEAN+3  

 



 

 

Các lĩnh 

vực ưu tiên 

liên quan 

tại Kế 

hoạch hoạt 

động thanh 

niên 

ASEAN 

2021-2025 

Lĩnh vực ưu tiên và Hoạt 

động 

Thời gian Quốc gia 

hoặc chủ thể 

dẫn dắt 

Đối tác hợp 

tác tiềm năng 

Kết quả 
(Theo Kế 

hoạch hoạt 

động) 2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

5.2.ii.d 4. Diễn đàn Văn hoá 

Thanh niên giữa Mạng 

lưới Sinh viên ASEAN 

AUN và ASEAN+3  

     Thái Lan  Mạng lưới 

Sinh viên 

ASEAN - 

AUN 

 ASEAN+3 

 

5.2.iii.a 1. Ủng hộ việc tiếp tục các 

chương trình hợp tác 

trao đổi thanh niên và 

lãnh đạo ASEAN do 

các quốc gia 

ASEAN+3 dẫn đầu, 

như sau: 

- Hội trại Thanh niên 

ASEAN-Trung Quốc 

- Chương trình trao đổi 

sinh viên và thanh niên 

Đông Á Nhật Bản 

(JENESYS) 

- Diễn đàn Biên giới 

ASEAN-Hàn Quốc 

(thời gian: 2021-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Các nước +3   



 

 

Các lĩnh 

vực ưu tiên 

liên quan 

tại Kế 

hoạch hoạt 

động thanh 

niên 

ASEAN 

2021-2025 

Lĩnh vực ưu tiên và Hoạt 

động 

Thời gian Quốc gia 

hoặc chủ thể 

dẫn dắt 

Đối tác hợp 

tác tiềm năng 

Kết quả 
(Theo Kế 

hoạch hoạt 

động) 2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

(bao gồm cả thông qua 

các nền tảng kỹ thuật 

số) 

 

 C. Thúc đẩy tinh thần tình nguyện của thanh niên để khắc sâu tinh thần cộng đồng ASEAN+3mạnh mẽ hơn 

trong các thanh niên ASEAN +3 bằng cách cho họ tham gia vào các dự án phát triển cộng đồng 

4.1.i.b 1. Chương trình tình 

nguyện viên thanh niên 

ASEAN (AYVP) and 

Hiệp hội tình nguyện 

viên sinh viên 

(Yayasan Sukarelawan 

Siswa/YSS) với tư 

cách là cơ chế khu vực 

để hướng các hoạt 

động tình nguyện thanh 

niên tới ASEAN 

x x x x x Malaysia ASEAN+3  

4.2.i.b 2. Huy động sự đóng góp 

của thanh niên trong 

việc thích ứng với biến 

đổi khí hậu và giảm 

x x x x x Philippines  ASEAN+3   



 

 

Các lĩnh 

vực ưu tiên 

liên quan 

tại Kế 

hoạch hoạt 

động thanh 

niên 

ASEAN 

2021-2025 

Lĩnh vực ưu tiên và Hoạt 

động 

Thời gian Quốc gia 

hoặc chủ thể 

dẫn dắt 

Đối tác hợp 

tác tiềm năng 

Kết quả 
(Theo Kế 

hoạch hoạt 

động) 2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

nhẹ rủi ro thiên tai như 

một hoạt động tiếp 

theo Tuyên bố ASEAN 

về Thanh niên ASEAN 

Hành động ứng phó 

với Khí hậu và Ứng 

phó với Thiên tai 

 UNESCO 

(U-

INSPIRE) 

 UNFPA (Hỗ 

trợ kỹ thuật 

– Khảng 

định sau)) 

 Hiệp hội 

Chữ Thập 

đỏ và Trăng 

lưỡi liềm đỏ 

quốc tế 

IFRC (Y-

ADAPT) 

 Tổ chức Plan 

International 

 3. Sự tham gia của thanh niên vào các chương trình cùng có lợi để hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của thanh 

thiếu niên, bao gồm cả sức khỏe tâm thần 



 

 

Các lĩnh 

vực ưu tiên 

liên quan 

tại Kế 

hoạch hoạt 

động thanh 

niên 

ASEAN 

2021-2025 

Lĩnh vực ưu tiên và Hoạt 

động 

Thời gian Quốc gia 

hoặc chủ thể 

dẫn dắt 

Đối tác hợp 

tác tiềm năng 

Kết quả 
(Theo Kế 

hoạch hoạt 

động) 2021 2022 2023 2024 2025   

1 2   3   4 5 6 

2.1.i.b Nghiên cứu về sức 

khoẻ tinh thần của 

thanh niên 

 

  x   Malaysia ASEAN+3  

 4. Chương trình đào tạo phát triển kỹ năng và lãnh đạo cho thanh niên trong bối cảnh cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư 

3.2.i.b 1. Hỗ trợ triển khai Hội 

chợ/Hội  Thanh niên 

ASEAN tập trung vào 

khởi sự doanh nghiệp 

     Indonesia  ASEAN+3 

 

 

3.1.ii 2. Dự án phát triển kỹ 

năng ASEAN về Du 

lịch sinh thái và Du lịch 

nông nghiệp 

 x 

[Khẳng 

định 

sau] 

   Lào  ASEAN+3 

(Xem PHỤ 

LỤC) 

 Hội Doanh 

nhân trẻ Lào 

 

 


