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Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị thành đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 401-KH/TWĐTN-ĐKTHTN, ngày 19/7/2021 của Trung 

ương Đoàn “về việc tổ chức Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, 

năm 2021”. 

 Nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tạo diễn đàn 

để các tri thức trẻ đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận 

về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ tri thức trẻ trong 

công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế của 

Việt Nam với toàn cầu; góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham gia thực hiện Chương trình Chuyển đổi số 

Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Để tham gia tốt và có hiệu quả Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam năm 2021 do 

Trung ương Đoàn tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các 

huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn phát động đến đến cán bộ, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thanh niên tại địa phương đơn vị đăng ký 

tham Diễn đàn đảm bảo những nội dung sau: 

  1. Tiêu chuẩn: Là công dân có quốc tịch Việt Nam, có độ tuổi không quá 40, 

có trình độ thạc sĩ trở lên (ưu tiên đại biểu là tiến sĩ hoặc đang trong quá trình thực 

hiện nghiên cứu sinh), đang sinh sống, học tập làm việc trong và ngoài nước, có hoạt 

động nghiên cứu khoa học hoặc đang đảm nhận các vị trí công việc có liên quan đến 

các nhóm nội dung của Diễn đàn; có giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn phù 

hợp với các nội dung của Diễn đàn, có ít nhất 01 bài báo hoặc công trình nghiên cứu 

được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín. (gửi kèm Kế hoạch) 

 2. Thời gian, địa điểm, hình  thức tổ chức: 

 3.1. Phiên trực tuyến 

 - Thời gian: tháng 9 và 10/2021. 

 - Hình thức tổ chức: Trực tuyến, thông qua ứng dụng Meet.Google.com 

 3.2. Phiên chính thức 

 - Thời gian: 22 – 24/11/2021. 

 - Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến, có thể thay đổi căn cứ tình hình 

diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. 

 - Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 



 3. Thời gian, hình thức đăng ký tham dự  Phiên chính thức: 10/9/2021 – 

10/10/2021 qua website của Ban Tổ chức Diễn đàn tại địa chỉ: 

http://trithuctrevietnam.vn/ . 

 Ban Tổ chức sẽ tổ chức xét duyệt và công bố danh sách đại biểu đủ điều kiện 

tham gia Phiên chính thức trước ngày 25/10/2021 do Phiên chính thức có giới hạn 

số lượng đại biểu. Các đại biểu đủ điều kiện tham dự Diễn đàn sẽ nhận được xác 

nhận từ Ban Tổ chức. 

 4. Các đơn vị lập danh sách đại biểu tham gia Diễn đàn (nếu có) gửi về Ban 

Phong trào Tỉnh đoàn Trà Vinh nắm và tổng hợp.  

(Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Trưởng ban Phong 

trào Tỉnh đoàn, DĐ: 0364.64.00.64). 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện theo tinh thần 

công văn đề ra.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh đoàn(b/c); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 

 

http://trithuctrevietnam.vn/
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