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THƯ MỜI 

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN ĐÔ THỊ 2030 VIỆT NAM 

Kính gửi Quý nhà trường,  

Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) phối hợp cùng Quỹ 

Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) sẽ tổ chức sự kiện Diễn đàn thanh niên đô thị 2030 

Việt Nam vào ngày 12 tháng 06 năm 2022 tại Đà Nẵng. Đây là một hoạt động nằm trong 

khuôn khổ dự án Thanh niên đô thị 2030 do UN-Habitat thực hiện tại 06 quốc gia.  

Dự án này là  một sáng kiến đô thị hóa bền vững dựa vào thanh niên do UN- Habitat 

sáng lập với mục đích tăng cường tiếng nói và sự tham gia của thanh niên thông qua tập 

huấn nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả hợp tác với các tổ chức cộng đồng cũng 

như chính quyền địa phương trong phát triển đô thị bền vững. UN-Habitat rất mong Quý 

nhà trường sẽ cùng đồng hành trong dự án này, thông qua các hoạt động như sau: 

1. Hỗ trợ chia sẻ tới các câu lạc bộ, sinh viên tham gia khảo sát toàn cầu “Thanh niên 

2030: Thúc đẩy thanh niên tham gia vào Phát triển bền vững". Khảo sát nhằm tìm hiểu sự 

tham gia của thanh niên vào quản trị, đảm bảo tiếng nói của nhóm đối tượng yếu thế được 

lắng nghe từ góc nhìn toàn cầu dựa trên các nguyên tắc đề ra theo phương pháp Từ Bằng 

chứng đến Hành động (E2A) và Chương trình Nghị sự 2030, để “không ai bị bỏ lại phía 

sau”. Tại địa chỉ: https://www.surveymonkey.com/r/S3P5NCV?lang=vi 

2. Hỗ trợ chia sẻ, cử đại diện lãnh đạo trẻ, lãnh đạo sinh viên tham dự Diễn đàn 

Thanh niên đô thị 2030 Việt Nam. Diễn đàn mong muốn tạo ra nền tảng đối thoại giữa 

thanh niên với các bên liên quan tham gia vào quá trình đô thị hóa bền vững. Kết quả cụ 

thể của Diễn đàn sẽ là một tuyên bố thanh niên với đô thị hóa bền vững (DeclarACTION) 

và là đóng góp của thanh niên Việt Nam tại Diễn đàn Đô thị Thế giới lần thứ 11 sắp được 

tổ chức tại Ba Lan. Tuyên bố này sẽ đóng vai trò làm lộ trình thực hiện và kế hoạch hành 

động cho giới trẻ nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu đề ra 

trong Chương trình Nghị sự đô thị mới. Đăng ký: https://bit.ly/3PYjSSa (Hạn đăng ký 

09/06/2022). 

UN-Habitat và UNICEF rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý nhà trường cho dự 

án Thanh niên đô thị 2030. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Cán bộ chương trình – Kiều 

Cường, cuong.kieu@un.org, 0932050583. 

Xin cảm ơn và trân trọng. 

 

 

 

Kiều Việt Cường 

Cán bộ Chương trình 

UN-Habitat Việt Nam 
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CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN THANH NIÊN ĐÔ THỊ 2030 VIỆT NAM 

 
Thời gian:  08:30-17:00, ngày 12 tháng 06 năm 2022 

Địa điểm:  Khách sạn Grand Mecure Đà Nẵng, Việt Nam 

Ngôn ngữ:  Tiếng Việt và Tiếng Anh (có phiên dịch) 

Hình thức tham gia: Đăng ký: https://bit.ly/3PYjSSa (Hạn đăng ký 09/06/2022). 
- Trực tiếp tại Đà Nẵng và các thành phố lân cận.  

- Trực tuyến thông qua Zoom tại địa chỉ: https://bit.ly/3wUV1pS (Meeting ID: 942 

2229 4205 / Passcode: 856466) 

Do số lượng tham dự trực tiếp giới hạn 80 người, Ban tổ chức xin phép sẽ có xác nhận 

qua email với các bạn thanh niên đăng ký sớm thành công. 

Chi tiết chương trình: 
08:30-09:00 Đăng ký đại biểu 

09:00-09:15 Khai mạc diễn đàn 

09:15-09:30 Trình bày Kết quả Khảo sát toàn cầu 
09:15:09:30 Chia sẻ kết quả thảo luận nhóm và tập huấn ngày 1 
09:45-10:15 Trình bày sáng kiến và hành động của các tổ chức thanh niên 
10:15-10:30 Nghỉ giải lao 
10:30-11:15 Thảo luận bàn tròn giữa thanh niên, đại diện khối nhà nước và tư nhân   
11:15-11:30 Giới thiệu về các tuyên bố hành động thanh niên DeclarACTIONS tại các 

thành phố đã thực hiện dự án  
 Nghỉ ăn trưa tại khách sạn 

13:30-13:45 Hướng dẫn soạn thảo DeclarACTIONS 
13:45-14:10 Thanh nhiên chuẩn bị nội dung DeclarACTIONS (cá nhân) 

14:10-14:30 Tổng hợp nhanh và chia nhóm theo chủ đề 
14:30-15:30 Soạn thảo tuyên bố DeclarACTIONS: theo nhóm chủ đề 
15:30-15:45 Nghỉ giải lao 
15:45-16:30 Trình bày DeclarACTIONS theo nhóm chủ đề 

16:30-16:45 Trao đổi và tổng hợp DeclarACTIONS 
16:45-17:00 Tổng kết bế mạc 

 
Diễn đàn được hỗ trợ bởi Dự án Thành phố Lành mạnh cho Thanh thiếu niên (Healthy 

Cities for Adolescents - HCA). Dự án Thành phố Lành mạnh cho Thanh thiếu niên là một 

sáng kiến toàn cầu của Quỹ Botnar Fondation, được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho 

các thành phố được xây dựng hướng đến thúc đẩy và hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của 

thanh niên. 

https://bit.ly/3PYjSSa
https://bit.ly/3wUV1pS

