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Trong hai ngày 29 và 30/9/2021 Facebook đã tổ
chức Hội nghị Tư duy thời đại số khu vực Châu
Á–Thái Bình Dương 2021 với các đối tác đang
tham gia chương trình. Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn là đối tác chiến lược của
Facebook trong chương trình này với dự án Phát
triển năng lực số cho sinh viên. Khoa Thông tin -
Thư viện là đơn vị triển khai trực tiếp và đại diện
tham gia sự kiện này. Tham gia sự kiện có hơn 50
đối tác đến từ 16 quốc gia trong khu vực Châu Á–
Thái Bình Dương như Indonesia, Việt Nam, Mông
Cổ, Thái Lan, Hồng Kông, Ấn Độ, Sri Lanka,
Pakistan, Nhật Bản và các đảo Thái Bình Dương,
đại diện của UNICEF Đông Á. Thông qua Hội
nghị này Facebook kết nối các đối tác trong khư
vực lại với nhau, cùng chia sẻ những kinh nghiệm
và thành công trong chương trình Tư duy thời đại
số (We Think Digital). 
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Các chia sẻ của đại diện đến từ các quốc gia như Thái
Lan, Indonesia, Ấn Độ, Đài Loan Việt Nam... về các
dự án đang triển khai là kinh nghiệm tốt để các đối tác
triển khai hiệu quả chương trình WTD trong bối cảnh
cụ thể của mỗi quốc gia và cho từng đối tượng khác
nhau như trẻ em, phụ nữ, sinh viên, học sinh, giáo
viên và giảng viên. Đặc biệt, Hội nghị cũng trao đổi
những vấn đề mà các quốc gia đang đối mặt trong đại
dịch COVID, trong đó có phát triển năng lực số cho
công dân để thích ứng tốt trong bối cảnh dịch bệnh và
môi trường số. Việt Nam có 03 đại diện là Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công ty Vietnet-
ICT và Học mãi. Trường đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn là đối tác chiến lược của Facebook trong
mảng giáo dục đại học, với dự án phát triển năng lực
số cho sinh viên. Mục tiêu của dự án là trang bị cho
sinh viên những kiến thức, kỹ năng về năng lực số, tư
duy trong môi trường số, qua đó giúp sinh viên có thể
sống, làm việc, học tập một cách tích cực, chủ động
và an toàn trong thế giới số.


