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MỤC TIÊU 

 

• Thanh niên từ các nước khác nhau có cơ hội tham gia vào một mạng lưới thanh 

niên quốc tế thúc đẩy sự liêm chính và chống tham nhũng;  

• Đại diện của các nước tham gia có thể nâng cao kiến thức về các vấn đề tham 

nhũng ở những nước khác nhau, cũng như làm thế nào để lên tiếng và giải quyết 

tham nhũng;  

• Đại diện từ các nước có cơ hội chia sẻ những kiến thức và kỹ năng liên quan đến 

vấn đề tham nhũng;  

• Giúp các bạn trẻ có cơ hội thực hiện ý tưởng của mình tại quốc gia và chia sẻ kết 

quả với mạng lưới người tham gia; 

 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘI TRẠI 

 

Tên hội trại: Hội trai thanh niên quốc tế chủ đề Liêm chính 2015 

Nơi tổ chức: Siem Seap – Cambodia 
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Đơn vị chủ nhà: TI – Cambodia 

Thời gian hội trại: 04/01/2015 – 10/01/2015 

Đối tượng tham gia: các bạn thanh niên đến từ 07 quốc gia: Việt Nam, Cambodia, 

Bangladesh, Philippine, Maylaysia, Indonesia, Pakistan. 

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƢƠNG TRÌNH (dự kiến) 

 

Thời gian Chƣơng trình Ngƣời phụ trách 
   
Ngày 1 Chuẩn bị và khai mạc Hội trại Thanh niên Quốc tế  
 Sắp xếp di chuyển và dựng trại  
 Tất cả các bạn thực tập sinh từ các quốc gia tập trung di 

chuyển từ Phnom Penh đến Siem Reap  
BTC 

 Dựng trại và check-in Tất cả mọi người 
 Giới thiệu, phổ biến chương trình hội trại, trò chơi vận động  
   
 Khai mạc Hội trại  
 Phát biểu khai mạc hội trại  
 Lửa trại và bài hát trại  
   
Ngày 2 Tập huấn và thảo luận  
 Thể dục sáng và ăn sáng  
 Giới thiệu các bạn tham gia, giới thiệu tóm tắt chương trình, 

mong muốn từ các bạn tham gia 
 

 Giải lao  
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 Nhân quyền và quy tắc luật Chuyên gia từ 
OHCHR 

 Trò chơi vận động và ăn trưa  
 Các nguyên tắc cơ bản của công ước chống tham nhũng Chuyên gia từ 

UNODC 

 Điều hành tốt và phân quyền  
 Nhật ký hành trình: Những điều tôi học được trong hôm nay?  
 Ăn tối, chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên tham gia, biểu 

diễn văn hóa của các thực tập sinh từ Bangladesh và 
Philppine 

 

   
Ngày 3 Tập huấn và thảo luận nhóm  
 Vai trò của thanh niên ASEAN  
 Thảo luận nhóm Thực tập sinh 
 Giải lao và trò chơi  
 Thanh niên và Chính trị  
 Ăn trưa, trò chơi vận động  
 Tăng cường sự tham gia của người dân bằng các công cụ 

công nghệ thông tin và ứng dụng 
 

 Thảo luận nhóm  
 Ăn tối và buổi diễn văn hóa Việt Nam và Maylaysia  
   
Ngảy 4 Thảo luận nhóm và kế hoạch thực hiện  
 Sáng kiến Thanh niên và vai trò của họ trong việc thúc đẩy 

tính liêm chính và cuộc chiến chống tham nhũng 
 

 Thảo luận nhóm “Tôi có thể làm gì cho đất nước tôi”  
 Trình bày thảo luận  
 Ăn trưa  
 Thảo luận nhóm “Làm thế nào để mạng lưới thanh niên quốc 

tế chống tham nhũng trở thành mạng lưới toàn cầu” 
 

 Trình bày thảo luận  
   
 Ăn tối và trình diễn văn hóa Pakistan và Indonesia  
   
Ngảy 5 Phát triển ý tƣởng và theo kế hoạch thực hiện  
 Ngày lập kế hoạch  
 Giới thiệu về khoảng tài trợ thực hiện dự án  
 Giải lao và trò chơi vận động  
 Lập kế hoạch: nội dung, kinh phí, quản lý quỹ  
 Ăn trưa  
 Trình bày kế hoạch  
 Hỏi đáp  
 Theo dõi kế hoạch hành động TI 
 Tổng kết  
 Ăn tối và chuẩn bị bế mạc  
   
 Lễ bế mạc hội trại  
 Phát biểu bế mạc  
 Lửa trại bế mạc   
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YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC THAM GIA HỘI TRẠI TẬP HUẤN 

 

 Yêu cầu khi tham gia: 

- Là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 đến 28 và tốt nghiệp THPT trở lên 

- Sử dụng tiếng Anh tốt, có kiến thức về sử dụng internet, mail và các công cụ 

mạng xã hội 

- Có trách nhiệm và tư duy cởi mở, sẵn sàng tham gia đầy đủ các hoạt động của hội 

trại tập huấn, cũng như chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức của bản thân và học 

hỏi từ người khác. 

- Có đam mê về những vấn đề xã hội, đặc biệt là về nâng cao nhận thức và hạn chế 

tham nhũng 

- Có nhiệt huyết và bản lĩnh để thực hiện một dự án tại quốc gia của mình 



5 
 

 

 Cách thức tham gia: 

Các bạn có quan tâm và muốn tham gia chương trình có thể tải đơn đăng ký tại đây 

(http://bit.ly/IYC2015form) và gửi về emai: beyourself@towardstransparency.vn 

trước ngày 30/10/2014. 

Các đơn đạt yêu cầu sẽ bước vào vòng phỏng vấn (Lưu ý: chỉ những đơn đạt yêu 

cầu mới nhận được mail phỏng vấn). Dự kiến vào ngày 04/11/2014. 

Danh sách 05 bạn đại diện cho Việt Nam tham gia hội trại tập huấn sẽ được thông 

báo chính thức trên Facebook YBO 

KINH PHÍ THAM GIA 

 

Khi tham gia chƣơng trình các bạn sẽ đƣợc chi trả: 

• Ăn uống trong 7 ngày (bữa sáng, trưa, tối và nước uồng)  

• Vé máy bay đi lại giữa Việt Nam và Cambodia 

• Chỗ ở 

• Phương tiện đi lại tại Cambodia cho các buổi gặp mặt/họp và các chuyến du 

ngoạn  

• Tài liệu tập huấn 

http://bit.ly/IYC2015form
mailto:beyourself@towardstransparency.vn
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Chi phí bạn cần đóng: 

Năm bạn tham gia hội trại tập huấn sẽ đóng 1.000.000 VNĐ/bạn. Số tiền này cùng 

với số tiền được hỗ trợ từ phía ban tổ chức sẽ là quỹ thực hiện chương trình của 

các bạn tại Việt Nam. 

Camping checklist (Những thứ nên mang theo):  

Khăn, gối, chăn (mền), dầu gội đầu, xà bông tắm, kem đánh răng, chai đựng nước, 

thuốc cá nhân, giày thể thao, đồ thể thao cho thể dục buổi sáng, quần áo đủ cho 7 

ngày. 

 

Lƣu ý: Tất cả những dụng cụ cá nhân có giá trị (laptop, camera, điện thoại, trang 

sức,…) các trại sinh tự bảo quản 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
 

Mr. Long Điền 
 

Youth Communications Intern at Towards Transparency 
 

Cell: 0935593114 
 

Mail: beyourself@towardstransparency.vn 
 
 
 
 
 
 

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (Towards Transparency, gọi tắt là TT) là 

một công ty tư vấn phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập năm 2008 với 

mục tiêu góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Từ tháng 3 năm 2009, TT trở thành Cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ 

chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International, TI) – một phong 

trào toàn cầu về phòng, chống tham nhũng với hơn 100 tổ chức thành 

viên trên thế giới. 

TT hiện đang điều phối Chương trình TI Việt Nam 2013 – 2015 với mục tiêu hỗ trợ việc thực thi hiệu 

quả các chính sách và biện pháp phòng, chống tham nhũng trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 

và xã hội dân sự. Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi tại www.towardstransparency.vn 


