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Tháng 9 có gì?
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Giai  đoạn bình chọn & xét duyệt 39 dự án t iêu biểu
tham dự Giải  thưởng Thanh Niên Kiến Tạo 2021 từ ngày
16/08 đến hết ngày 22/08.  Trong đó,  vòng bình chọn
trực tuyến lựa chọn ra 5 dự án có nhiều lượt bình chọn
nhất trên website của CSDS và vòng xét duyệt sẽ do
BGK chấm điểm và lựa chọn ra 5 dự án đạt điểm cao
nhất.  

Sau giai  đoạn trên,  10 dự án xuất sắc t iếp tục bước vào
giai  đoạn 3 -  Đánh giá của Hội đồng thẩm định (Vòng
phản biện) đã chính thức lộ diện.

Tìm hiểu thêm thông t in chi  t iết  10 dự án lọt vào vòng
phản biện tại  đây.
Email :  thanhnienkientao@csds.vn
 

Giải thưởng Thanh Niên Kiến Tạo 
Hội Làng 2021

GÓP SỨC

https://csds.vn/voting-gttnkt-2021/
mailto:thanhnienkientao@csds.vn
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT STUDIES

Vào ngày 15/08, vòng đơn của Chương trình Học
bổng Tương Lai Tươi Sáng 2021 (BFF 2021) đã
chính thức kết thúc. Sau thời gian xét duyệt &
phỏng vấn, BTC đã chọn ra những ứng viên tiềm
năng cho Học bổng năm nay. 

Hãy cùng BFF lan tỏa yêu thương và theo dõi các
hoạt động của Chương trình Học bổng Tương Lai
Tươi Sáng tại đây.

 Email: brightfuturefund@csds.vn

Với sự tài trợ từ Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid),
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững phát
động chiến dịch  “Youth Against COVID 2021”.
Chiến dịch nhằm tìm kiếm và hỗ trợ 10 Sáng kiến
hành động của các cá nhân hoặc tập thể thanh
niên Việt Nam trong nỗ lực giải quyết các vấn đề
trực tiếp và gián tiếp gây ra bởi dịch COVID-19
trong xã hội hiện nay hoặc trong chính nhóm dự án
đó. Qua đó, chiến dịch mong muốn cổ vũ, khích lệ
tinh thần vì cộng đồng, đóng góp một hành động
nhỏ chung tay cùng chính phủ và người dân Việt
Nam để chiến thắng đại dịch.

Hãy lan tỏa thông tin chiến dịch những đề xuất
thiết thực trong thời đại dịch được hỗ trợ một cách
kịp thời bạn nhé.

Thể lệ chi tiết & Cách thức đăng ký

Email: youthprojects@csds.vn

Chiến  dịch mong muốn cổ vũ, khích

lệ tinh thần vì cộng đồng, đóng góp

một hành động nhỏ chung tay cùng

chính phủ và người dân Việt Nam để

chiến thắng đại dịch.

Chương trình Học bổng 
Tương Lai Tươi Sáng 2021

Chiến dịch 
Youth Against Covid 2021

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CSDS.VN&set=a.5695359523871060
https://csds.vn/chien-dich-youth-against-covid19/
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Vào ngày 29/08, Buổi thảo luận “Chúng
Mình Đang “Ăn” Trái Đất Như Thế Nào?”
- sự kiện tiền Dự án Liên Hoan Phim
Khoa học 2021 (SFF 2021) do Viện
Goethe Goethe-Institut Hanoi và Trung
tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững
(CSDS) phối hợp thực hiện đã diễn ra
trên nền tảng Zoom với sự tham dự của
ngài Wilfried Eckstein - Viện trưởng Viện
Goethe và sự tham gia của 50 bạn học
sinh trong độ tuổi 16 - 18. 

Thông qua buổi thảo luận, các bạn học
sinh có cơ hội cùng tìm hiểu, chia sẻ,
thảo luận về bộ phim tài liệu ngắn
“Hungry Planet” cũng như thực hành các
hoạt động sáng tạo, làm việc – lãnh đạo
nhóm và đố vui có thưởng.

𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗖𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸– 𝗬𝗡𝗲𝘁 là
mạng lưới tổ chức thanh niên trên toàn quốc
đang hoạt động trong lĩnh vực môi trường và
biến đổi khí hậu.

Thông qua việc đồng hành cùng mạng lưới,
𝗬𝗡𝗲𝘁 mong rằng các bạn – những tổ chức
thanh thiếu niên đầy năng lượng và nhiệt
huyết – sẽ có thêm cơ hội tham gia và tìm hiểu
thêm về nghị sự khí hậu (COY16, COP26 sắp
diễn ra) cùng với các biện pháp phòng chống
và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong tháng 8, YNet ngỏ lời mời tham gia
Mạng lưới Thanh Niên Hành Động Vì Khí Hậu -
Youth For Climate Action Network (YNet). Nếu
tổ chức nào có câu hỏi nào, đừng ngần ngại
email cho chúng mình biết nhé, 𝗬𝗡𝗲𝘁 rất sẵn
lòng giải đáp cũng như hướng dẫn mọi người
đồng hành cùng nhau tại mạng lưới!

Thông tin chi tiết về 𝗬𝗡𝗲𝘁:
https://bit.ly/YNet_Introduction
 
Form đăng ký tham gia mạng lưới:
https://bit.ly/YNet_MeetingSchedule
 
Email: ynetvietnam@gmail.com

Thảo luận - Chúng ta đang
“ăn” Trái đất như thế nào?

Kết Nối & Hợp Tác
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Phát triển thanh niên

CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT STUDIES

“Chuyện Làng Chuyện Nước” là chuỗi

livestream được thực hiện bởi CSDS với

mong muốn mang đến cho các bạn trẻ

những cơ hội, lợi ích có được từ việc kết

nối với các đội nhóm, NGO, các bên liên

quan đến dự án cộng đồng, thông qua

việc thực hiện các buổi trò chuyện trực

tuyến với các dự án thanh niên, đại diện

NGO, … về các chủ đề khác nhau.

Trong tháng 08 vừa qua, CSDS thực hiện

2 buổi livestream “Chuyện Làng Chuyện

Nước” với hai chủ đề: “Làm việc với

người khuyết tật trong cộng đồng” &

“Xây dựng và vận hành dự án xã hội, đặc

biệt trong giai đoạn đại dịch Covid 19”

với sự tham gia của những khách mời

nhiều kinh nghiệm cùng các nhóm dự án

đang thực hiện liên quan đến chủ đề.

Thông qua buổi nói chuyện chia sẻ của

các vị khách mời trong Chuyện Làng

Chuyện Nước, CSDS mong muốn mang

đến những cái nhìn thực tế về việc làm

dự án với đối tượng yếu thế. Bên cạnh

đó, chương trình cũng cung cấp những

chia sẻ về việc thực hiện các dự án xã

hội & những điểm nổi bật khi thực hiện

các dự án trong bối cảnh đại dịch Covid

19. 
 
Chuỗi livestream “Chuyện Làng Chuyện

Nước” được tổ chức hàng tháng với

nhiều chủ đề phong phú cùng dàn khách

mời đặc biệt và rất thú vị. Hãy cùng chờ

đón và đón xem số livestream “Chuyện

Làng Chuyện Nước” tiếp theo của CSDS

trên fanpage Youth Empowerment

Program.

Chuyện Làng Chuyện Nước

Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên I
COMMIT được thực hiện bởi trung tâm
Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) với sự
tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish Aid). Đối
mặt với đại dịch Covid-19, Chương trình I
Commit quyết định tổ chức một mùa Chương
trình mới với hình thức online, với tên gọi I
Commit Academy (ICMA), nhằm tạo dựng
một không gian dành riêng để hỗ trợ các
nhóm dự án cộng đồng bằng phương thức
coaching và tập huấn đồng hành

Trong tháng 08, Chương trình I Commit
Academy 2021 đã tiến hành mở đơn và xét
duyệt các nhóm dự án phù hợp để có thể
đồng hành cùng chương trình trong giai đoạn
tiếp theo. Để biết thêm thông tin chi tiết về
Chương trình I Commit Academy 2021, vui
lòng tham khảo tại website.
Email: thanhvu@csds.vn

I Commit Academy 2021

https://www.facebook.com/CSDSyep
https://csds.vn/tuyen-thanh-vien-i-commit-academy-icma-2021/
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Trao đổi Quốc tế

Friends Without Border

Những chương trình trao đổi văn hóa & ngôn ngữ online của
CSDS đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bạn
thanh thiếu niên trên toàn quốc, trong đó phải kể đến “Friends
Without Borders”.

Vào ngày 25/08, buổi gặp gỡ số tiếp theo của Chương trình đã
diễn ra với chủ đề "Vẻ đẹp của những góc nhìn" (The Beauty of
Perspectives). Đến với sân chơi, các bạn từ khắp nơi trên thế giới
có cơ hội cùng nhau chia sẻ những điều thú vị liên quan đến các
góc nhìn khác nhau, quan điểm cá nhân về đại dịch COVID-19
cũng như những dự định cháy bỏng sẽ ngay lập tức được hiện
thực hóa khi COVID-19 không còn là mối quan tâm lớn nhất. 
 
Cập nhật hình ảnh, thông tin liên quan đến chương trình tại đây.

V-TALK là một chương trình giao lưu văn hóa và
học Tiếng Anh trực tuyến do CSDS sáng lập và
điều phối với sự hỗ trợ của nhiều đối tác Quốc
tế trên toàn thế giới. 
 
Trong tháng 8, các buổi học vẫn được diễn ra
đều đặn. Bất kể tình hình đại dịch gây nên ít
nhiều khó khăn, các học viên & TNV luôn thể
hiện sự hào hứng và tích cực trong mỗi tiết
học. Từ đó, nhiều học viên không chỉ cải thiện
được khả năng ngôn ngữ mà còn biết thêm
kiến thức về văn hóa của các quốc gia nói tiếng
Anh.
 
Hãy theo dõi những cập nhất sắp tới của V-
TALK tại fanpage Global Exchange Program
nhé!

Trong tháng 8, Thư viện Cộng đồng Tuổi Trẻ đã
tổ chức chuỗi minigame trên fanpage với đối
tượng hướng đến là các bạn học sinh độ tuổi từ 6
đến 15.

Vào thứ 6 hàng tuần, BTC sẽ đăng lên một ô chữ
với những gợi ý. Trong vòng 1 tuần, các bạn học
sinh sẽ tham gia giải ô chữ để có cơ hội nhận
được những phần quà xinh xắn từ BTC.

Chuỗi minigame là hoạt động vui nhộn, lành
mạnh trong thời gian đại dịch giúp các bạn học
sinh kết nối & học hỏi bất kể khoảng cách & lứa
tuổi.

Hãy ghé qua fanpage thư viện để cập nhật những
thông tin bổ ích, lý thú về sách và các hoạt động
mỗi ngày tại đây nhé.

Young SpiritVTALK

https://www.facebook.com/csdsglobalexchange
https://www.facebook.com/csdsglobalexchange
https://www.facebook.com/thuviencongdongtuoitre
https://www.facebook.com/thuviencongdongtuoitre
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Tháng 9 có gì?

Vòng phản biện & chung kết của Giải
thưởng Thanh Niên Kiến Tạo 2021

Trong tháng 9 này, Giải thưởng Thanh niên
kiến tạo 2021 sẽ tiếp nối với Vòng phản
biện và Chung kết để vinh danh và trao giải
cho các dự án tiêu biểu trong 44 dự án ứng
cử. 

Vòng phản biện sẽ được diễn ra trong 2
ngày 08 & 09/09 và Vòng chung kết sẽ được
tổ chức trực tuyến (livestream) trên các
kênh truyền thông của CSDS vào ngày
25/09.

Sau hơn 2 tháng diễn ra Giải thưởng, những
dự án tiêu biểu đang dần lộ diện. Hãy theo
dõi fanpage YEP để cập nhật những thông
tin mới nhất về các dự án và đừng bỏ lỡ
buổi chung kết sẽ được trình chiếu trực tiếp
nhé!

FPT - I Commit online mở đơn tuyển

Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên I COMMIT
được thực hiện bởi trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền
vững (CSDS) với sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish
Aid). 

Trong tháng 9, chương trình I COMMIT lần đầu tiên được
thực hiện bởi sự kết hợp của CSDS và Đại học FPT.
Chương trình được tổ chức dưới hình thức online &
chính thức mở đơn tuyển.

Hãy theo dõi CSDS VN để cập nhật thông tin tuyển thành
viên tham gia nhé!

“Chuyện Làng Chuyện Nước”

“Chuyện làng, chuyện nước” là chuỗi
livestream được thực hiện bởi CSDS với mong
muốn mang đến cho các bạn trẻ  những cơ
hội, lợi ích có được từ việc kết nối với các đội
nhóm, NGO, các bên liên quan đến dự án
cộng đồng, thông qua việc thực hiện thông
qua trò chuyện với các dự án thanh niên, đại
diện NGO, … về các chủ đề khác nhau.
 
Sắp tới, số tiếp theo của “Chuyện làng chuyện
nước” sẽ được lên sóng với một chủ đề cực kỳ
thú vị. Đừng quên theo dõi CSDS VN để biết
chủ đề này là gì nhé!

Theo dõi www.csds.vn
để cập nhật thông tin mới nhất

https://www.facebook.com/CSDSyep
https://www.facebook.com/CSDS.VN
https://www.facebook.com/CSDS.VN
http://www.csds.vn/

