
Goùp phaàn laøm taênG vò theá cuûa ÑhQGhn

xin anh cho biết ý nghĩa của Liên hoan 
Thanh niên sinh viên thế giới?

Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới 
luôn là một trong những sự kiện quan 
trọng và lớn nhất của giới trẻ. Thông qua 
Festival, thanh niên, sinh viên ở khắp các 
quốc gia, châu lục cùng tập hợp và trao 
đổi những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa 
toàn cầu với mục tiêu đoàn kết xây dựng 
một thế giới hòa bình và thịnh vượng. 

Chủ đề chính của Liên hoan Thanh niên, 
sinh viên Thế giới lần thứ 18 ở ecuador?

Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới 
lần thứ 18 đã diễn ra tại thủ đô quito, 
nước Cộng hòa ecuador từ 7-13/12/2013 
với sự tham dự của gần 10.000 thanh 
niên đến từ hơn 100 quốc gia, vùng 
lãnh thổ trên thế giới. Chủ đề của liên 
hoan lần thứ 18 là "Thanh niên đoàn kết 
chống chủ nghĩa đế quốc vì một thế giới 
hòa bình, đoàn kết và tiến bộ”. 

Liên hoan lần này mang đến cơ hội gì 
cho thanh niên việt nam?

Liên hoan là một dịp quan trọng để giới 
trẻ việt nam giới thiệu cho các bạn bè 
trên thế giới về vẻ đẹp đất nước, văn 
hóa, con người việt nam, giới thiệu về 
sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của việt nam và những 
đóng góp của thanh niên việt nam vào 
sự nghiệp quan trọng này. Liên hoan 
cũng là dịp để thanh niên việt nam trao 
đổi, thảo luận với bạn bè thế giới về 
những vấn đề lớn mà thanh niên quan 
tâm như: vấn đề việc làm, giáo dục cho 
thanh niên; xây dựng một thế giới hòa 
bình, ổn định; bảo vệ các quyền của 
thanh niên, bảo vệ môi trường v.v. 

Đoàn việt nam có đóng góp gì cho Liên 
hoan Tn, Sv lần này, thưa anh?

Đoàn việt nam với sự có mặt của 85 
thành viên đến từ nhiều đơn vị khác 
nhau. Đoàn đã đóng góp tích cực cho 

sự thành công của Festival với nhiều nội 
dung hoạt động ấn tượng như: tổ chức 

Trong năm 2013, tuổi trẻ 
ĐHQGHN đã phát huy vai 
trò tiên phong của mình 
trong nhiều hoạt động 
thanh niên của cả nước; 
vinh dự tham gia các hoạt 
động giao lưu quốc tế lớn, 
tăng cường hiểu biết, thắt 
chặt tình hữu nghị với các tổ 
chức thanh niên hòa bình 
thế giới. Nhân dịp năm mới 
2014, Bản tin ĐHQGHN 
đã có cuộc trao đổi với anh 
Nguyễn Hải Minh - Bí thư 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
của ĐHQGHN.
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triển lãm ảnh với chủ đề “việt nam, đất 
nước, con người”; mở gian hàng đoàn 
kết giới thiệu các vật phẩm biểu trưng 
của đất nước và của Đoàn Thanh niên; 
tham gia tích cực vào các hội nghị, hội 
thảo, diễn đàn đoàn kết được tổ chức 
với số lượng rất lớn ở Festival và Tòa án 
chống chủ nghĩa đế quốc; tổ chức các 
cuộc gặp đa phương, song phương trao 
đổi, học hỏi kinh nghiệm với bạn bè quốc 
tế. 

Tuổi trẻ Đhqghn xác định vai trò, sứ 
mệnh và đóng góp gì cho tuổi trẻ việt 
nam trên con đường khẳng định vị thế 
trên trường quốc tế?

hoạt động đối ngoại thanh niên là một 
mảng hoạt động quan trọng của Đoàn 
TnCS hồ Chí Minh, qua đó góp phần 
vào công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế 
quốc tế của đất nước, khẳng định vị thế 
ngày càng được nâng cao của việt nam 
trên trường quốc tế. 

Các đoàn viên, sinh viên Đhqghn, với 
tư cách là đoàn viên, sinh viên của một 
trung tâm đào tạo lớn và có uy tín hàng 
đầu đất nước, trong thời gian qua, cũng 
đã tham gia hết sức tích cực vào các hoạt 
động đối ngoại thanh niên do Trung 
ương Đoàn tổ chức. Chúng ta đã có cán 
bộ đoàn viên, sinh viên tham gia vào 
hầu hết các chương trình giao lưu thanh 
niên, sinh viên quốc tế của Trung ương 
Đoàn. Từ các diễn đàn đa phương như 
Liên hoan thanh niên sinh viên thế giới, 
Liên hoan thanh niên aSean - nhật bản 
đến những diễn đàn song phương như 
việt nam - Trung quốc, việt nam - hàn 
quốc, việt nam - ấn Độ... nhiều đoàn 

viên, sinh viên của chúng ta không chỉ 
tham gia với tư cách thành viên thông 
thường mà còn nắm vai trò lãnh đạo 
các đoàn đại biểu việt nam tham gia các 
diễn đàn quốc tế này. Điều đó đã khẳng 
định vị thế, chất lượng, trí tuệ, sự năng 
động của đoàn viên, sinh viên Đhqghn, 
chúng ta có đủ tâm thế, năng lực và tinh 
thần trách nhiệm tham gia và đóng góp 
cho các hoạt động đối ngoại lớn của 
thanh niên việt nam. 

nhân dịp năm mới 2014, với tư cách là 
“thủ lĩnh” thanh niên Đhqghn, anh 
có đôi điều gì nhắn nhủ tới tuổi trẻ 
Đhqghn?

Chúng ta đang sống trong một thế giới 
hội nhập ngày càng mạnh mẽ. Thanh 
niên ngày nay không thể thành công 
nếu sống khép kín và gò bó mình trong 
những không gian chật hẹp của giảng 

đường, ký túc. Các bạn cần mở mình 
hơn tới thế giới bên ngoài, học hỏi từ họ 
những điều hay, tạo áp lực cho chính bản 
thân mình phải vươn lên hơn nữa. Để 
thành công trong hội nhập cần rất nhiều 
yếu tố, trong đó yêu cầu về thông thạo 
ngoại ngữ là hết sức quan trọng. việc 
biết tiếng anh và các ngoại ngữ khác 
sẽ giúp các bạn mở thông cánh cửa tới 
thế giới tri thức rộng lớn của nhân loại, 
và giúp bạn thấy rằng thế giới này thật 
là rộng lớn và còn có rất nhiều việc phải 
làm. 

nhân dịp năm mới 2014, tôi xin chúc các 
bạn đoàn viên, sinh viên Đhqghn một 
năm mới sức khỏe, hạnh phúc và đạt 
nhiều thành công! 

Trân trọng cảm ơn anh!
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