
Ngày hội: KẾT NỐI TỰ HÀO 

 
Trong những năm gần đây, cùng với việc Đảng và nhà nước tạo có những chủ trương  chính 

sách tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình tổ chức của nhân dân ra đời và hoạt động, vai trò 

của các tổ chức phát triển và các tổ chức xã hội ngày càng được phát triển và góp phần có hiệu 

quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cho đến nay đã có gần 7.000 tổ 

chức hội được thành lập hoạt động trên phạm vi toàn quốc và ở các địa phương. Bên cạnh đó, 

có hàng nghìn tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, bảo trợ xã 

hội, tư vấn pháp luật, tài chính vi mô, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện... Ngoài ra, còn có nhiều tổ 

chức cộng đồng như: hội đồng hương, đồng môn, đồng niên, câu lạc bộ, nhóm tự quản, nhóm 

tình nguyện... đang hoạt động rất sôi nổi ở xã, phường, thị trấn và các cơ sở.  

Các tổ chức phát triển xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước 

và nhân dân, nơi thể hiện quyền làm chủ của người dân, đồng thời là kênh phản ánh tiếng nói, 

là diễn đàn của người dân bày tỏ suy nghĩ, quan điểm trong khuôn khổ pháp luật với Đảng và 

Nhà nước để các cơ chế, chính sách sát với thực tế. Các tổ chức cũng hoạt động hiệu quả trong 

việc cung cấp thông tin, tuyên truyền kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 

cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Có rất nhiều các sáng kiến đang 

được các tổ chức này thực hiện nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, đặc biệt là 

những người nghèo và những người thuộc các nhóm yếu thế khác trên khắp đất nước Việt 

Nam. Tuy nhiên, những sáng kiến và công việc này chưa được nhiều người biết đến dẫn đến 

việc hạn chế khả năng nhân rộng hiệu quả đến nhiều cộng đồng khó khăn hơn nữa.  

Trong năm 2013, một nhóm các tổ chức phát triển xã hội đã thực hiện một chuỗi các triển lãm 

360+ Sáng kiến Phát triển Xã hội, bao gồm:  

 Triển lãm 360+ Sáng kiến Phát triển Xã hội là cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức vào 
tháng 4/2013 giới thiệu hơn 20 sáng kiến của 16 tổ chức phát triển nhằm giải quyết các 
vấn đề thuộc bốn lĩnh vực: “Nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Cơ hội không 
giới hạn dành cho các nhóm thiểu số”, “Minh bạch, dân chủ và đạo đức xã hội”, và “Tình 
dục là quyền cơ bản của con người”.  

 "Ngày Hội Gia Đình" tổ chức vào tháng 6/2013 là một triển lãm sống, với những mô hình 
gia đình thú vị và ấn tượng. Ở đây không chỉ có "một vợ một chồng, hai con một trai, 
một gái", mà còn là rất nhiều hình thức gia đình khác nhau như bố hoặc mẹ đơn thân, 
gia đình với đa dạng văn hoá (người dân tộc thiểu số, người nước ngoài...), gia đình ông 
bà cháu, gia đình người khuyết tật và gia đình của những người đồng tính... Triển lãm 
tôn vinh những giá trị khác nhau nhưng cùng xuất phát từ tình yêu thương qua thông 
điệp “Ở đâu có yêu thương, nơi đó là gia đình”.  



 Triển lãm Góc nhìn mới về Phát triển tháng 11/2013 là nơi 22 tổ chức phát triển xã 
hộiViệt Nam cùng nhau mang tới những sáng kiến để minh chứng cho sự dấn thân, sức 
sáng tạo, và tính hiệu quả của mình. Thông qua đó, các tổ chức cùng nhau chia sẻ một 
góc nhìn mới về cách giải quyết các vấn đề phát triển xã hội..  

Tiếp nối ý tưởng về việc chia sẻ các sáng kiến phát triển xã hội nhằm truyền cảm hứng để đông 

đảo quần chúng và các cơ quan, đơn vị cùng chung tay giúp đỡ những người bị thiệt thòi, Ngày 

hội Kết nối Tự hào sẽ được tổ chức vào ngày 11/012015 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với sự 

tham gia của các tổ chức phát triển, các tổ chức xã hội hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau nhằm tạo điều kiện để các tổ chức giới thiệu về những đóng góp của mình cho xã hội, và 

tăng cường sự kết nối giữa các tổ chức nhằm mang lại hiệu quả lớn hơn cho cộng đồng.  

Mục tiêu 

 Chia sẻ về các sáng kiến phát triển xã hội đang được thực hiện trên mọi miền đất nước 

để giúp thay đổi cuộc sống của các cá nhân và cộng đồng bị thiệt thòi;  

 Truyền cảm hứng tới công chúng về những công việc mang tính nhân văn, và khuyến 

khích sự tham gia của công chúng vào các hoạt động hỗ trợ các nhóm bị thiệt thòi;  

 Tăng cường kết nối giữa các tổ chức nhằm thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả hướng đến 

mục tiêu phát triển bền vững.  

Concept tổ chức 

Ngày hội Kết nối Tự hào hướng tới việc tạo một môi trường thuận lợi để các tổ chức phát triển 
xã hội chia sẻ về nội dung và ý nghĩa những việc mình đang thực hiện nhằm đảm bảo quyền của 
các nhóm yếu thế, và tăng cường sự hiểu biết cũng như tham gia của xã hội vào những công 
việc này.  

Tại Hà Nội, địa điểm tổ chức ngày hội sẽ được bố trí thành 2 khu vực lớn. Khu vực trung tâm là 
Sân khấu chính, nơi các tổ chức sẽ thể hiện tinh thần và ý nghĩa công việc của mình theo từng 
nhóm chủ đề như Người Khuyết tật, Phụ nữ và Trẻ em, Thanh niên, Người dân tộc thiểu số, 
Người đồng tính – song tính và chuyển giới, v.v.. Khu vực xung quanh sân khấu chính sẽ là các 
khu “trại” theo từng nhóm chủ đề, trong đó các tổ chức tham gia chủ đề này sẽ cũng trưng bày 
các thông tin, sản phẩm của mình, và tổ chức các hoạt động giao lưu để người đến tham quan 
có cơ hội tìm hiểu thêm về mỗi tổ chức và chủ đề hoạt động. Song song với các hoạt động tại 
mỗi khu vực, khách tham quan và thành viên các tổ chức tham dự cũng có cơ hội để tìm hiểu 
thêm về công tác phát triển xã hội qua thông tin trưng bày tại Ngày hội, cũng như thông qua 
việc tham gia trò chơi “Đi tìm kho báu kiến thức” để nhận được phần thưởng của Ban tổ chức.  

Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm tổ chức sẽ được chia làm 3 khu vực. Khu vực sân khấu chính là nơi 
tổ chức hoạt động khai mạc, bế mạc, và các hoạt động giao lưu chung của các thành viên tham gia với 
người đến tham quan. Khu vực các gian hàng là nơi các tổ chức trưng bày các ấn phẩm, sản phẩm, các 



hình ảnh về công việc mà họ đang thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau. Tại Hội trường sẽ diễn ra các 
cuộc trao đổi, tọa đàm giữa các tổ chức và các bên liên quan về những vấn đề xã hội cần giải quyết.  

Các tổ chức tham gia cũng sẽ cùng nhau đạp xe qua một số đường phố, cũng như nhảy dân vũ/ nhảy 
flashmob tại điểm tổ chức Ngày hội để truyền các thông điệp nhân văn đến với công chúng. 
 

Nội dung chi tiết 
 

Chương trình dự kiến tại Hà Nội 

 

Thời gian Nội dung 

Khu vực sân khấu Khu vực trại Khu vực bên ngoài 

8:15 – 8:45   Đạp xe tuyên truyền các 
thông điệp nhân văn 

8:45 – 9:00   Nhảy dân vũ 

9:00 – 9:30 Khai mạc  

- Giới thiệu và chào mừng 

của các trại 

- Phát biểu của đại diện Ban 
tổ chức 

  

9:30 – 11:30 Trình diễn của các nhóm trại 

- Giao lưu với khán giả 

- Trò chơi 

- Biểu diễn văn nghệ 

Trò chơi TRUY TÌM KHO 

BÁU KIẾN THỨC 

Trưng bày sản phẩm 
của các nhóm 

Triển lãm ảnh/ thông 
tin về các hoạt động 
của tổ chức 

Trò chơi 

Đố vui có thưởng 

Bán hàng từ thiện 

 

13:30 – 15:00 Trình diễn của các nhóm trại  

15:00 – 15:30 Nhảy flashmob Vì Cộng đồng  

15:30  Bế mạc   

 

 



Chương trình dự kiến tại TP Hồ Chí Minh 

 

Thời gian Nội dung 

Khu vực sân khấu Khu vực gian hàng  Phòng hội thảo 

10:00 – 10:30 Khai mạc  

- Văn nghệ chào mừng 

- Giao lưu với khách mời 

- Phát biểu khai mạc 

  

10:30 – 12:00  
Trưng bày sản phẩm 
của các nhóm 

Triển lãm ảnh/ thông 
tin về các hoạt động 
của tổ chức 

Chiếu phim/clips về 
hoạt động của tổ chức 

Trò chơi 

 

13:15 – 13:45 Trò chơi khởi động dành cho 

giới trẻ 

Tọa đàm về các vấn đề/ 
lĩnh vực mà các tổ chức 
phát triển xã hội đang giải 
quyết  

13:45 – 15:30   

15:30 – 16:00 Đố vui có thưởng 
Nhảy flashmod 
Bế mạc 

  

 

Đăng ký tham gia 

Kính mời các tổ chức phí chính phú, tổ chứng quần chúng, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức 

cộng đồng, các nhóm tình nguyện, nhóm sở thích, và các tổ chức khác có cùng mong muốn đóng góp vào 

sự phát triển của xã hội và đất nước cùng tham gia Ngày hội Kết nối Tự hào.  

Vui lòng đăng ký tham gia theo đường link https://www.esurveycreator.com/s/4f2672c. Ban điều phối 

tổ chức sự kiện ở mỗi miền sẽ liên hệ với các anh chị để cùng chuẩn bị cho ngày hội này. Nếu cần biết 

thêm thông tin về sự kiện, vui lòng liên hệ:  

- Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM). ĐT: (04) 39447060. Email: 

info.learning@cecem.org, hoặc 

- Trung tâm ICS. ĐT: (08) 39405140. Email: info@ics.org.vn 
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