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THÔNG BÁO
V/v: Giải thưởng $10,000.00 USD cho
Giải pháp thúc đẩy ý thức và trách nhiệm của xã hội tự do
Nhằm mục đích thúc đẩy gầy dựng lại ý thức trách nhiệm và bổn phận đúng nghĩa của người
công dân cho một đất nước tự do, dân chủ và minh bạch, "Giải thưởng cho giải pháp thúc đẩy ý
thức và trách nhiệm của xã hội tự do" là một trong những tiết mục sinh hoạt quan trọng trong
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền tại Osaka, Nhật Bản 16-18 Tháng Tư năm 2020.
Điều kiện dự thi
Bất cứ nhóm/cá nhân người Việt (dưới 40 tuổi. Nếu là nhóm thì số đông thành viên phải là dưới
40) hiện sinh sống trong hoặc ngoài nước Việt Nam.
Các ngày thời hạn quan trọng
- Gửi luận án dài không quá 2000 chữ về cho Ban Tổ Chức trước ngày 14.02.20 qua email:
conference@humanrightsyouth.org
- Luận án bằng Anh ngữ hoặc Việt ngữ và có thể kèm theo hình ảnh.
- Luận án có thể chưa hoặc đang được thực hiện
- Ban Tổ Chức sẽ thông báo ba (3) giải luận án được tuyển vào vòng chung kết trước ngày
28.02.20. Để được tiếp tục đạt điều kiện tranh giải, thí sinh phải tự mình hoặc cử người
đại diện tham dự Đại Hội để trình bày và trả lời trước cử tọa về dự án cùa mình.
Bảng điểm như sau:
Luận án
- có tư duy và chiều sâu trong giải pháp 20%,
- có tính thiết thực trong giải pháp 20%,
- có kế hoạch khai triển 10%,
- có tính khả thi 10%
- có tính bền bỉ 10%
Thuyết trình tại Đại Hội
- thể cách trình bày 15%
- trả lời hỏi đáp 15%
Giải Thưởng: $10,000.00 USD (sẽ được trao thành 5 đợt, mỗi đợt $2,000.00 USD).
Xin Lưu Ý: Để nhận được giải, dự án nêu ra trong giải pháp phải được thực hiện. Kết quả trúng
giải sẽ được công bố vào ngày 18.04.20 tại Đại Hội.
Trân trọng và mong đón nhận các luận án dự thi từ các bạn.
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