
Ngày 09/7/2021, Lễ Bế mạc Cuộc thi “Sáng tạo
thanh niên về Quản trị và Phát triển Lưu vực sông
Mêkông” (YICMG) lần thứ 5 đã diễn ra theo hình
thức trực tuyến. Đây là cuộc thi dành cho sinh viên
các trường đại học của 06 quốc gia thuộc lưu vực
sông Mêkông: Trung Quốc, Lào, Thái Lan,
Myanmar, Campuchia và Việt Nam. Mục đích của
cuộc thi là tăng cường hợp tác về môi trường và kinh
tế giữa các nước thuộc lưu vực sông Mêkông, nâng
cao tầm nhìn quốc tế, phát huy tính sáng tạo và năng
lực quản trị của thanh niên các quốc gia này. Các
sinh viên sẽ xây dựng nên các dự án trẻ nhằm phát
triển và bảo vệ khu vực giao lưu rất nhiều nét văn
hóa đặc trưng này. Đại diện cho Việt Nam có Học
viện Ngoại giao và Trường ĐHKHXH&NV tham gia
vòng chung kết. Trường ĐHKHXH&NV có 75 sinh
viên đăng ký với 25 đề tài, trong đó 12 đề tài được
chọn để dự thi. Cuộc thi là cơ hội để các trường đại
học và sinh viên 06 quốc gia giao lưu liên văn hóa,
hợp tác quốc tế và học hỏi lẫn nhau, phát huy tinh
thần dám nghĩ dám làm, bày tỏ quan điểm về các vấn
đề trong thực tiễn.
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