




Gần 11 năm đến với công chúng, với 12 kỳ đã diễn ra trong và ngoài nước,

chương trình Khát vọng trẻ của Báo Thanh Niên được khán giả và nghệ sĩ

xem như một thương hiệu âm nhạc truyền cảm hứng dành cho giới trẻ.

Chương trình được phát trực tiếp trên thanhnien.vn, kênh YouTube và

Fanpage Báo Thanh Niên.

https://thanhnien.vn/video/giai-tri/truc-tiep-khat-vong-tre-11-to-quoc-bon-mua-thanh-xuan-99131.html
https://thanhnien.vn/video/giai-tri/truc-tiep-khat-vong-tre-11-to-quoc-bon-mua-thanh-xuan-99131.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/truc-tiep-chuong-trinh-gala-khat-vong-tre-1158354.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/truc-tiep-chuong-trinh-gala-khat-vong-tre-1158354.html




Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ phát động hành trình Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác gắn với Năm Thanh

niên tình nguyện 2019. Những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, về Lời Bác dặn trước lúc đi xa dành cho

thanh niên được kể bằng âm nhạc. Chương trình được phát trực tiếp trên thanhnien.vn, YouTube và Fanpage Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=MSsKW4d-AUk&t=101s
https://thanhnien.vn/video/thoi-su/chuong-trinh-nghe-thuat-nho-loi-di-chuc-theo-chan-bac-125943.html
https://www.youtube.com/watch?v=MSsKW4d-AUk&t=101s


Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24.7.1968 - 24.7.2018), Trung Ương Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca

khúc nhằm tưởng nhớ, ghi công lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) và 10 nữ

liệt sĩ TNXP hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

https://thanhnien.vn/van-hoa/50-nam-chien-thang-dong-loc-50-nam-da-qua-loi-hat-van-thiet-tha-985375.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/cham-chung-khao-cuoc-van-dong-sang-tac-ca-khuc-ky-niem-50-nam-chien-thang-dong-loc-979863.html
https://www.youtube.com/watch?v=wXS_k5eo_FM
https://www.youtube.com/watch?v=wXS_k5eo_FM
https://www.youtube.com/watch?v=wXS_k5eo_FM
https://thanhnien.vn/van-hoa/cham-chung-khao-cuoc-van-dong-sang-tac-ca-khuc-ky-niem-50-nam-chien-thang-dong-loc-979863.html/
https://thanhnien.vn/van-hoa/50-nam-chien-thang-dong-loc-50-nam-da-qua-loi-hat-van-thiet-tha-985375.html


Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực

lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2020), Trung

Ương Đoàn và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức Cuộc vận động sáng

tác ca khúc về Thanh niên xung phong chủ đề “70 năm - sáng mãi

ngọn lửa Thanh niên xung phong”

Ông Vũ Trọng Kim (phải) trao giải A cho nhạc sĩ An Hiếu

Ông Nguyễn Hồng Hải (bìa phải) trao thưởng cho các 
tác giả đoạt giải khuyến khích

https://thanhnien.vn/van-hoa/viet-cho-chinh-trai-tim-minh-1252011.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/viet-cho-chinh-trai-tim-minh-1252011.html




Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp với

Công ty Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức 2 năm liên tiếp :

Hành trình mơ ước 2018 - đến Mỹ và Canada:

Bạn đọc tham gia qua hình thức gởi bài viết cảm

nhận hoặc hình ảnh chụp du lịch tại Mỹ và

Canada.

Buổi truyền hình trực tuyến ngày 11.5.2018 với sự tham gia 
của blogger du lịch Hoàng Lê Giang, nhà văn Đông Vy và chị 

Thùy Trang - PGĐ Công ty Du lịch Hoàn Mỹ

Lễ trao giải cuộc thi Hành trình mơ ước đến Mỹ và
Canada 2018 tại Báo Thanh Niên – 21.08.2018

https://hanhtrinhmouoc2018.thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tuyen-cong-bo-cuoc-thi-hanh-trinh-mo-uoc-den-my-va-canada-108763.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tuyen-cong-bo-cuoc-thi-hanh-trinh-mo-uoc-den-my-va-canada-108763.html
https://hanhtrinhmouoc2018.thanhnien.vn/


Hành trình mơ ước 2019: Bạn đọc tham gia trải nghiệm 

kiến thức về du lịch thông qua hình thức game show mới 

mẻ ở từng lượt chơi với các bộ đề trắc nghiệm kiến thức 

về du lịch các nước trên thế giới.

Buổi thi chung kết và Lễ trao giải tổ chức tại Hội trường

Báo Thanh Niên được truyền hình trực tiếp trên các kênh 

thanhnien.vn, YouTube và Fanpage Báo Thanh Niên. 

Lễ trao giải cuộc thi hành trình mơ ước 2019 tại TP.HCM, 
ngày 07.09.2019

https://hanhtrinhmouoc2019.thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/du-lich/cung-len-duong-thuc-hien-hanh-trinh-mo-uoc-1125301.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/chung-ket-cuoc-thi-hanh-trinh-mo-uoc-2019-140614.html
https://hanhtrinhmouoc2019.thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/chung-ket-cuoc-thi-hanh-trinh-mo-uoc-2019-140614.html
https://thanhnien.vn/du-lich/cung-len-duong-thuc-hien-hanh-trinh-mo-uoc-1125301.html


'Nhảy vui, sống khỏe' là cuộc thi nhảy dành cho lứa tuổi trung niên do Báo Thanh

Niên kết hợp nhãn hàng Hoạt huyết bổ máu Đại Bắc tổ chức. Bạn đọc tham gia dự thi

bằng cách quay và gởi video khiêu vũ về cho Ban tổ chức,

Chương trình dành cho bạn đọc có độ tuổi từ 40 trở lên với thông điệp truyền tải về

tinh thần sống vui, sống khỏe, sống lạc quan yêu đời.

Buổi thi chung kết và 

trao giải được tổ chức

tại Hội trường Báo 

Thanh Niên được 

truyền hình trực tiếp 

trên các kênh 

thanhnien.vn, 

YouTube và Fanpage 

Báo Thanh Niên. Chung kết cuộc thi Nhảy vui sống khỏe tại TP.HCM,
ngày 19.10.2018

https://nhayvuisongkhoe.thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tuyen-chung-ket-cuoc-thi-nhay-vui-song-khoe-119292.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tuyen-chung-ket-cuoc-thi-nhay-vui-song-khoe-119292.html
https://nhayvuisongkhoe.thanhnien.vn/


Các thí sinh dự thi quay video nhảy vũ điệu rửa tay trên nền nhạc ca khúc Ghen Cô Vy và gửi về

cho BTC. Chương trình đã nhận được hơn 1000 bài dự thi và sự cổ vũ tinh thần phòng ngừa

dịch bệnh Covid-19.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó tổng biên tập 
thường trực Báo Thanh Niên trao kỷ niệm chương
và hoa cho các đơn vị đồng hành cùng chương

trình..

https://thanhnien.vn/video/em-nhay-ghen-co-vy/nhung-bai-du-thi-an-tuong-cuoc-thi-em-nhay-ghen-co-vy-150972.html
https://thanhnien.vn/video/phong-su/thi-sinh-em-nhay-ghen-co-vy-ron-rang-rinh-giai-thuong-khung-151190.html
https://thanhnien.vn/video/phong-su/thi-sinh-em-nhay-ghen-co-vy-ron-rang-rinh-giai-thuong-khung-151190.html
https://thanhnien.vn/video/em-nhay-ghen-co-vy/nhung-bai-du-thi-an-tuong-cuoc-thi-em-nhay-ghen-co-vy-150972.html


Các video dự thi và cổ vũ đã nhận được 10 triệu lượt xem trên

các kênh thanhnien.vn, YouTube và Fanpage Báo Thanh Niên.

Ban giám khảo và đại diện đơn vị tài trợ cuộc thi trao giải cho các thí sinh





Làm thế nào để sống an toàn ở chung cư khi xảy ra

cháy nổ? Những cam kết của chủ đầu tư về việc PCCC

cho tòa nhà chung cư được cụ thể như thế nào ? Khi sự

cố xảy ra, trách nhiệm, bồi thường thiệt hại của các bên

liên quan ra sao ? Trách nhiệm của cơ quan chức năng

trong việc kiểm tra chất lượng chung cư, chất lượng

thiết bị PCCC; việc kiểm tra, giám sát an toàn PCCC tại

các tòa nhà cao tầng, nhất là chung cư ra sao ? Với

những câu hỏi đặt ra mang tính cấp thiết khi thường

xuyên xảy ra những vụ cháy nổ ở chung cư ảnh hưởng

đến sự an nguy của người dân sinh sống.

https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/hoi-thao-giai-phap-an-toan-khi-chay-no-o-chung-cu-106247.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/hoi-thao-giai-phap-an-toan-khi-chay-no-o-chung-cu-106247.html


• Báo Thanh Niên tổ chức Hội thảo ‘Giải

pháp an toàn khi cháy nổ ở chung cư’

với sự tham gia của đại diện các cơ quan

chức năng, các chuyên gia, doanh nghiệp

bất động sản và hàng trăm nhà báo

trung ương, địa phương nhằm giải đáp

các vấn đề liên quan đến PCCC ở chung

cư.

• Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo

in và online, chương trình được phát trực

tiếp trên thanhnien.vn, kênh YouTube và

Fanpage Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=45XdHmZXLHI


Nếu như trước đây, các doanh nghiệp Việt được ví là ‘đội thuyền thúng’ 

trong quá trình hội nhập thì giờ đây, nhiều công ty trong nước không chỉ 

dẫn dắt thị trường nội địa trong lĩnh vực mình hoạt động mà còn vững 

vàng tiến ra thế giới; kêu gọi hàng trăm triệu USD vốn đầu tư từ các quỹ 

nước ngoài; không ít công ty trở thành đối tác chiến lược của các 

thương hiệu lớn của các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật, Châu Âu...

Làm thế nào để xây dựng và phát triển, đặc biệt là các doanh 

nghiệp Việt vươn tầm ra thế giới; những thuận lợi, khó khăn trong 

quá trình hội nhập kinh tế Việt Nam với toàn cầu; kĩ năng và kinh 

nghiệm để gọi vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài...được các 

doanh nhân chia sẻ tại Hội thảo ‘Doanh nghiệp Việt ra biển lớn’ 

do Báo Thanh Niên tổ chức

Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó TGĐ ThuDuc House

https://www.youtube.com/watch?v=Ww9t_4MIMJs
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truyen-hinh-truc-tuyen-hoi-thao-doanh-nghiep-viet-ra-bien-lon-130582.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ww9t_4MIMJs
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truyen-hinh-truc-tuyen-hoi-thao-doanh-nghiep-viet-ra-bien-lon-130582.html


Chương trình có sự tham dự của: Lãnh đạo UBND TP.HCM; VCCI tại TP.HCM, các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp,

các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, cùng hàng trăm nhà báo trung ương, địa phương.

Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo in và online, chương trình được phát trực tiếp trên thanhnien.vn, YouTube và

Fanpage Báo Thanh Niên.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=321252845250713&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=321252845250713&ref=watch_permalink


Những ưu điểm vượt trội khi đầu tư vào "ngôi nhà thứ 2" so với các kênh đầu tư khác như thế nào? Thu nhập bao

nhiêu thì có thể mua "ngôi nhà thứ 2"? Vay tiền ngân hàng để đầu tư bất động sản có nên không ?... là những vấn

đề được các chuyên gia, các cơ quan quản lý có thẩm quyền, các doanh nghiệp... trực tiếp trả lời tại buổi Hội thảo

‘Đầu tư vào đâu lợi nhuận cao và bền vững?’ do báo Thanh Niên tổ chức.

https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/hoi-thao-dau-tu-vao-dau-loi-nhuan-cao-ben-vung-134505.html
https://www.youtube.com/watch?v=NRFt_pDrmKI
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/hoi-thao-dau-tu-vao-dau-loi-nhuan-cao-ben-vung-134505.html
https://www.youtube.com/watch?v=NRFt_pDrmKI


Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo in và online, chương trình được phát trực

tiếp trên thanhnien.vn, kênh YouTube và Fanpage Facebook Báo Thanh Niên.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Ngân hàng Nhà

nước tại TPHCM, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường, các chuyên gia bất động

sản, các doanh nghiệp bất động sản, các ngân hàng thương mại và đông đảo các báo

đài trung ương, địa phương.

Ông Chu Minh Hiếu 
TGĐ Công ty TNHH Kinh Doanh MIK Home

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2366104300078470&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2366104300078470&ref=watch_permalink


Không chỉ góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử của một quốc gia,

một thành phố, không gian di sản còn là một nguồn lực kinh tế

quan trọng, được nhiều nước như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Trung

Quốc… khai thác thành công, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế

đất nước.

Làm thế nào để các di sản vừa nâng cao chất lượng đời sống xã

hội, kết nối quá khứ - hiện tại và tương lai, vừa là động lực phát

triển kinh tế bền vững? Làm thế nào để chắt lọc các tinh hoa di

sản kiến trúc trong các công trình mới, mang tính biểu tượng của

tương lai, kế thừa và tiếp nối các công trình hiện tại?
Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên

phát biểu khai mạc Hội thảo

https://www.youtube.com/watch?v=GHamNZRws_Q
https://www.youtube.com/watch?v=GHamNZRws_Q


Ông Bùi Tá Hoàng Vũ

Nguyên Giám đốc Sở Du lịch 

TP.HCM

Tất cả những câu hỏi đó được các nhà nghiên

cứu văn hóa, lịch sử; các kiến trúc sư; các

chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước trả

lời tại Hội thảo ‘Bảo tồn và phát triển di sản

kiến trúc trong đô thị hiện đại’ do Báo Thanh

Niên tổ chức.

Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo in

và online, chương trình được phát trực tiếp

trên thanhnien.vn, YouTube và Fanpage Báo

Thanh Niên

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1199660273548739&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1199660273548739&ref=watch_permalink


Tháo bỏ các rào cản như thế nào để du lịch tăng tốc, đột

phá? Làm thế nào để hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi

trường? Minh bạch cơ chế, chính sách để tạo môi trường

đầu tư an toàn cho các doanh nghiệp phát triển du lịch; Các

giải pháp để phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển

du lịch trong bối cảnh nguồn nhân lực cho ngành này vừa

thiếu lại vừa yếu...?

Tất cả những vấn đề trên được các chuyên gia kinh tế,

chuyên gia du lịch, đại diện cơ quan quản lý và các doanh

nghiệp du lịch hàng đầu tại Việt Nam trả lời tại Hội thảo

‘Đột phá kinh tế từ du lịch’ do báo Thanh Niên tổ chức.

https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/hoi-thao-dot-pha-kinh-te-tu-du-lich-142409.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2479459812150196&ref=watch_permalink
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/hoi-thao-dot-pha-kinh-te-tu-du-lich-142409.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2479459812150196&ref=watch_permalink


Hội thảo có sự tham dự của TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện

trưởng Viện kinh tế Việt Nam; TS Phạm Trung Lương - Nguyên

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch Việt Nam;

TS Đỗ Cẩm Thơ - Tổng cục Du lịch; Ông Lê Hoàng Châu – Chủ

tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM; Ông Lương Hoài Nam - thành viên

Hội đồng Tư vấn Du lịch; và nhiều doanh nghiệp lữ hành, các

doanh nghiệp phát triển bất động sản du lịch tham dự.

Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo in và online, chương

trình được phát trực tiếp trên thanhnien.vn, kênh YouTube và

Fanpage Facebook Báo Thanh Niên. Ông Nguyễn Quốc Kỳ -Tổng giám đốc Vietravel

https://www.youtube.com/watch?v=xbuqbIh_59c
https://www.youtube.com/watch?v=xbuqbIh_59c


Vụ đổ bể dự án Cocobay Đà Nẵng do cam kết lợi nhuận vào cao và

do nhà đầu tư áp lực sổ đỏ đang khiến thị trường lo ngại, hiệu ứng

domino có thể khiến sụp đổ thị trường condotel tại Việt Nam. Và

sau vụ đổ bể của dự án Cocobay Đà Nẵng này, cần phải có một

tiếng nói chính thức về vấn đề này để ngăn chặn những hệ quả

không hay có thể xảy ra sau đó.

Làm thế nào để ngăn chặn cơn cuồng phong này?

Bao giờ condotel được cấp sổ đỏ?

Cam kết lãi suất bao nhiêu là phù hợp?

Tiềm năng của thị trường condotel Việt Nam ra sao ?
Hội thảo bàn về pháp lý condotel sáng 17.12 tại Báo Thanh Niên

https://www.youtube.com/watch?v=4t5W01pjxMs
https://www.youtube.com/watch?v=4t5W01pjxMs


Tất cả những câu hỏi này được đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có

thẩm quyền, các chuyên gia bất động sản, các chuyên gia kinh tế hàng

đầu Việt Nam, những doanh nghiệp trực tiếp đầu tư trong lĩnh vực này...

trả lời tại hội thảo ‘Pháp lý cho Condotel’ do báo Thanh Niên tổ chức.

Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo in

và online, chương trình được phát trực tiếp

trên thanhnien.vn, YouTube và Fanpage Báo

Thanh Niên.

Ông Mai Văn Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý 
đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát biểu trong hội thảo.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=460302241294556&ref=watch_permalink
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truyen-hinh-truc-tuyen-hoi-thao-phap-ly-cho-condotel-144304.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=460302241294556&ref=watch_permalink
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truyen-hinh-truc-tuyen-hoi-thao-phap-ly-cho-condotel-144304.html


Để giúp bạn đọc, nhất là các sinh viên - đối tượng chủ yếu

mà các nhóm đa cấp bất chính đang nhắm tới, nhận diện

rõ những hành vi của kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo;

các quy định pháp lý liên quan đến việc giám sát, quản lý

và xử phạt vi phạm mô hình kinh doanh theo phương thức

đa cấp; ngăn chặn đa cấp biến tướng lây lan trong sinh

viên, tìm giải pháp đưa sinh viên khỏi vòng xoáy đa cấp lừa

đảo để đi học và làm lại cuộc đời..., Báo Thanh Niên phối

hợp với Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam tổ chức buổi

tọa đàm ‘Nhận diện đa cấp bất chính’ vào ngày 14.7.2020.

Bà Trương Thị Nhi, Chủ tịch Hiệp hội bán hàng đa cấp phát biểu tại 
tọa đàm ngày 14.7.2020

https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tiep-toa-dam-nhan-dien-da-cap-bat-chinh-151304.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tiep-toa-dam-nhan-dien-da-cap-bat-chinh-151304.html


Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Bộ Công thương, Công an 

TP.HCM, Sở Công thương TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM, 

Hội Sinh viên TP.HCM, các nạn nhân và gia đình của “Team 

khởi nghiệp 360”... cùng các cơ quan báo, đài.

Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo in và online, 

chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh 

của Báo Thanh Niên. 

https://www.youtube.com/watch?v=g65QI5rxFjs&t=481s
https://www.facebook.com/watch/live/?v=281527406453394&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=g65QI5rxFjs&t=481s
https://www.facebook.com/watch/live/?v=281527406453394&ref=watch_permalink


Mạng xã hội là “bước tiến của nhân loại”, nhưng nó cũng có thể mang đến những hậu quả rất xấu đối với cá nhân, tổ chức 

và cộng đồng nếu bị vu khống hay tin giả tấn công.

Vì vậy, xây dựng mạng xã hội lành mạnh là trách nhiệm của cả cộng đồng. Nhận định trên được các diễn giả đưa ra 

trong buổi tọa đàm ‘Nói không với vu khống, trục lợi trên mạng xã hội’ do Báo Thanh Niên tổ chức. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/noi-khong-voi-vu-khong-truc-loi-tren-mang-xa-hoi-1140019.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/noi-khong-voi-vu-khong-truc-loi-tren-mang-xa-hoi-1139584.html?io_utm_social=fanpage&fbclid=IwAR3BpdE3Gm08Pe9H9Lgp4M0Twf3aw_yTh8Lgxza2m7ajy5Xc1gYFsgOKUy8
https://thanhnien.vn/thoi-su/noi-khong-voi-vu-khong-truc-loi-tren-mang-xa-hoi-1139584.html?io_utm_social=fanpage&fbclid=IwAR3BpdE3Gm08Pe9H9Lgp4M0Twf3aw_yTh8Lgxza2m7ajy5Xc1gYFsgOKUy8
https://thanhnien.vn/thoi-su/noi-khong-voi-vu-khong-truc-loi-tren-mang-xa-hoi-1140019.html


Chương trình có sự tham dự của các khách mời: ông Lê Quốc Cường - Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM; TS Lê Thẩm Dương -

chuyên gia và diễn giả kinh tế; đạo diễn Lê Hoàng; hoa hậu Diễm Hương; luật sư Vũ Phi Long - nguyên Phó chánh tòa hình sự TAND 

TP.HCM; ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng văn phòng thừa phát lại Q.Bình Thạnh (TP.HCM); Th.S Phan Văn Tú - Trưởng bộ môn Báo chí, 

Khoa Báo chí Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM; ông Trần Đình Khánh - Giám đốc điều hành SuZu Group và hơn 300 bạn sinh viên đến

từ khoa báo chí truyền thông trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn cùng đông đảo các báo đài trung ương, địa phương.

Nói không với vu khống trục lợi 
trên Mạng xã hội



Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo in và online, chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh 

của Báo Thanh Niên.

Một số hoạt động diễn ra tại tọa đàm ‘Nói không với vu khống trục lợi 
trên Mạng xã hội’ ngày 22.10.2019



Từ cuối năm 2019 đến nay thị trường bất động sản gần như đóng băng,

giao dịch sụt giảm nghiêm trọng do hàng loạt các dự án không thể triển

khai vì vướng mắc thủ tục hành chính, vướng mắc pháp lý khiến nguồn

cung đất nền, căn hộ trở nên khan hiếm, người mua ít sự lựa chọn.

Tình trạng này chưa được giải quyết thì sang đầu năm 2020, dịch Covid-

19 ập đến khiến giao dịch trên thị trường bất động sản sụt giảm chưa

từng thấy. Thế nhưng, khó khăn của người này có thể trở thành cơ hội

của người kia.

Tâm lý thị trường đang chờ đợi một mặt bằng giá mới thấp hơn khi nhà

đầu tư thứ cấp, thậm chí chính các chủ đầu tư không chịu nổi gánh nặng

chi phí, buộc phải giảm giá sản phẩm. Liệu điều này có xảy ra hay không

? Phân khúc căn hộ hay đất nền sẽ “chạy” thanh khoản trước ?

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn 

- Phó Tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên 

phát biểu khai mạc tọa đàm sáng 11.6

https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tuyen-toa-dam-thi-truong-bat-dong-san-the-nao-sau-dich-covid-19-150321.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tuyen-toa-dam-thi-truong-bat-dong-san-the-nao-sau-dich-covid-19-150321.html


Liệu có một cuộc giải chấp bất động sản từ hệ thống

ngân hàng khi các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân không

thể kham nổi gánh nặng về vốn ? Lựa chọn bất động

sản như thế nào trong tình cảnh hiện nay để vừa an

toàn cho đồng vốn, vừa “làm bàn đạp” sau dịch bệnh?...

Tất cả những điều này được đại diện cơ quan quản lý

nhà nước có thẩm quyền; các chuyên gia bất động sản

hàng đầu Việt Nam; các nhà đầu tư uy tín… trên thị

trường giải đáp tại Hội thảo ‘Thị trường bất động sản

thế nào sau dịch Covid-19?’ do Báo Thanh Niên tổ

chức vào ngày 11.6.2020. Ngoài các bài viết được

đăng tải trên báo in và online, chương trình được

truyền hình trực tiếp trên thanhnien.vn, YouTube và

Fanpage Báo Thanh Niên.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=941490832946065&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=67Buw23S3JU
https://www.facebook.com/watch/live/?v=941490832946065&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=67Buw23S3JU


• Hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng cao

là vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận, nhất

là trong lúc tình hình kinh tế khó khăn, thu nhập

của đa số người dân giảm sút vì ảnh hưởng của

dịch Covid-19.

• Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng, việc ngành

điện chỉ giảm 10% hóa đơn với những hộ sử

dụng từ 300 kwh/tháng là quá khiêm tốn, nhất là

trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao do

thời tiết nắng nóng kỉ lục, do giãn cách xã hội trẻ

em không tới trường, người lớn ít đi làm...

https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/toa-dam-truc-tuyen-doi-thoai-voi-nguoi-dan-ve-gia-dien-tien-dien-149222.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/toa-dam-truc-tuyen-doi-thoai-voi-nguoi-dan-ve-gia-dien-tien-dien-149222.html


• Vậy tiền điện tăng cao vì lí do gì? Giải pháp nào để

tiết kiệm điện trong bối cảnh hiện nay? Sau khi

phúc tra những hóa đơn có mức tăng từ 30% trở

lên, có phát hiện điều gì bất thường hay không...

• Tất cả những vấn đề trên được lãnh đạo Cục điều

tiết điện lực, lãnh đạo ngành điện giải đáp trực

tiếp, cụ thể trong buổi Tọa đàm trực tuyến 'Đối

thoại với người dân về giá điện, tiền điện' do Báo

Thanh Niên tổ chức vào ngày 5.5.2020.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=678842936013153&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=678842936013153&ref=watch_permalink


Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo in và online, chương

trình được truyền hình trực tiếp trên thanhnien.vn, YouTube và

Fanpage Báo Thanh Niên.

Ông Nguyễn Văn Lý

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM 

Ông Võ Quang Lâm 

Phó Tổng giám đốc EVN

https://www.youtube.com/watch?v=Whx56Y2IW1s&t=2873s
https://www.youtube.com/watch?v=Whx56Y2IW1s&t=2873s


Nhiều hộ dân bị treo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ), ngân sách thất thu, chủ đầu tư

bất đắc dĩ "bội tín" với khách hàng vì không thể đóng tiền sử

dụng đất để làm sổ đỏ...dẫn tới khiếu kiện, gây bất ổn cho

thị trường bất động sản. Sự việc này đã tồn tại suốt mấy

năm nay dù không ít kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết

của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, doanh nghiệp... đã

nhiều lần được gửi đến cấp có thẩm quyền. Hội thảo ‘Tắc tiền sử dụng đất’ do báo Thanh Niên 

tổ chức sáng ngày 10.9.2020



Những câu chuyện cụ thể nhiêu khê về đóng tiền sử dụng đất;

những hệ lụy mà người dân, chủ đầu tư cũng như thị trường bất

động sản phải gánh chịu từ tình trạng này sẽ được các doanh

nghiệp chia sẻ tại Hội thảo ‘Tắc tiền sử dụng đất’.

Ngoài các bài viết được đăng tải trên báo in và online,

chương trình được phát trực tiếp trên thanhnien.vn,

YouTube và Fanpage Báo Thanh Niên.



Ông Bùi Xuân Huy 

Tổng giám đốc 

Tập đoàn Novaland

Ông Trần Văn Thạch, 

Phó giám đốc 

Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM

Ông Lê Hữu Nghĩa

Giám đốc 

Công ty Lê Thành

ông Nguyễn Minh Sơn

Phó chủ tịch HĐQT 

Công ty Sơn Kim Land

Ông Trần Quốc Dũng

Phó tổng giám đốc 

Tập đoàn Hưng Thịnh

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM, Sở tài chính TP.HCM, Hiệp

hội Bất động sản TP.HCM, đại diện các doanh nghiệp bất động sản, Ban quản trị một số chung cư trên

địa bàn TP.HCM, cùng các phóng viên báo đài trung ương và địa phương.





Cuộc thi được Báo Thanh Niên phát động và nhận bài dự thi từ ngày 1.9

đến ngày 31.12.2019, dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống

tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh

thổ Việt Nam.

Bài dự thi về Thành phố tôi yêu không dài quá 1.000 chữ; được viết theo

thể loại tản văn, tùy bút.

Nội dung thể hiện những cảm xúc, kỷ niệm, ký ức... của người viết về

TP.HCM, từ nếp sinh hoạt, tính cách của người dân nơi đây đến những vẻ

đẹp mang dấu ấn, đặc trưng của thành phố ở lĩnh vực văn hóa, lịch sử,

cảnh quan, kiến trúc, di sản...; những khoảnh khắc lay động trong nhịp

sống hằng ngày khiến tác giả thấy yêu hơn thành phố mình đang sinh

sống, học tập, làm việc; phản ánh ước muốn của người viết trong việc

góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, nghĩa tình, phát triển.

https://thanhnien.vn/van-hoa/thanh-pho-toi-yeu/
https://thanhnien.vn/van-hoa/thanh-pho-toi-yeu/


Chương trình đã thu hút hàng ngàn

người tham gia gởi bài dự thi. Lễ

tổng kết và trao giải được tổ chức

vào ngày 20.6.2020 tại Công viên

văn hóa Đầm Sen.

Chương trình được truyền hình trực 

tiếp trên các kênh thanhnien.vn, 

fanpage Báo Thanh Niên, youtube 

Báo Thanh Niên. 

Một số hoạt động được diễn ra tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết về Sài Gòn - Thành phố tôi yêu

https://thanhnien.vn/video/phong-su/mang-tinh-yeu-sai-gon-gui-vao-nhung-dong-thuong-quy-150660.html
https://www.youtube.com/watch?v=NgiODWtj2yc
https://thanhnien.vn/video/phong-su/tinh-yeu-thanh-pho-tu-la-thu-tren-to-lich-cu-cua-cu-gia-tuoi-85-150634.html
https://thanhnien.vn/video/phong-su/tinh-yeu-thanh-pho-tu-la-thu-tren-to-lich-cu-cua-cu-gia-tuoi-85-150634.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=728788194561358&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=728788194561358&ref=watch_permalink
https://thanhnien.vn/video/phong-su/mang-tinh-yeu-sai-gon-gui-vao-nhung-dong-thuong-quy-150660.html
https://www.youtube.com/watch?v=NgiODWtj2yc


Tập sách ‘Sài Gòn thành 

phố tôi yêu’ với 87 bài viết

được tuyển chọn từ 822 

bài tham gia cuộc thi



Cuộc thi được Báo Thanh Niên phát động và nhận bài dự thi

từ ngày 20.6 đến ngày 21.10.2020

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống

tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh

sống trên lãnh thổ Việt Nam.

https://thanhnien.vn/van-hoa/thuong-nho-mien-trung/the-le-cuoc-thi-viet-chu-de-thuong-nho-mien-trung-1243814.html


Bài dự thi Thương nhớ miền Trung không dài quá 1.000 chữ; được

viết theo thể loại tản văn, tùy bút, ghi chép. Nội dung thể hiện tình

cảm của người miền Trung dành cho chính quê hương mình (cụ thể

là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, bao gồm các tỉnh Tây

nguyên); là tiếng lòng, nỗi nhớ của những người con miền Trung xa

xứ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình; là xúc cảm, ký ức hay niềm

vấn vương của những ai từng đến và luyến lưu bởi tình đất, tình

người nơi chốn lưu giữ muôn vàn di sản văn hóa dân tộc...

Các bài viết dự thi hay được chọn sẽ đăng trên báo in Thanh Niên

và Thanh Niên online và trên tập sách “ Thương nhớ miền Trung “.

https://thanhnien.vn/van-hoa/thuong-nho-mien-trung/the-le-cuoc-thi-viet-chu-de-thuong-nho-mien-trung-1243814.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/thuong-nho-mien-trung/


Nhắc đến ngành y, chúng ta thường nghĩ ngay đến y đức, sự sống còn, căng thẳng, áp

lực…, với vô vàn từ khoá khắc họa trong lòng mỗi người. Nhưng có bao giờ chúng ta nhìn

những y, bác sĩ ở góc độ của những con người rất đỗi bình thường phải mang trên vai

trăn trở sinh – tử của bao người. Họ có những đêm mỏi mệt gục ngủ ngay sau ca mổ,

những giờ phút gạt bỏ cảm xúc cá nhân để tập trung cấp cứu cho bệnh nhân... Những

âm thầm lặng lẽ ấy đôi khi bị lu mờ trước bon chen vất vả của cuộc sống hằng ngày.

Báo Thanh Niên đã tổ chức chương trình cuộc thi viết ‘Khoảnh khắc nghề y’ và được

đông đảo bạn đọc tham gia chia sẻ.

https://thanhnien.vn/suc-khoe/trao-giai-cuoc-thi-viet-khoanh-khac-nghe-y-cai-nhin-sau-sac-hon-ve-nganh-y-750463.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/trao-giai-cuoc-thi-viet-khoanh-khac-nghe-y-cai-nhin-sau-sac-hon-ve-nganh-y-750463.html


Nhằm kết nối và chia sẻ, giải đáp các thắc mắc về vấn đề mất ngủ, ngủ không ngon

giấc, Báo Thanh Niên phối hợp cùng nhãn hàng Hoạt huyết bổ máu Đại Bắc tổ

chức cuộc thi viết ‘Giấc ngủ tuổi già - Món quà sức khỏe’. Bạn đọc Báo Thanh

Niên tham gia gởi bài dự thi dưới nhiều hình thức thơ, văn xuôi, truyện ngắn…

Cuộc thi viết “Giấc ngủ tuổi già - Món quà sức khỏe” diễn ra từ ngày 21.3 - 31.5.2018

https://thanhnien.vn/suc-khoe/chuc-mung-15-ban-doc-doat-giai-giac-ngu-tuoi-gia-mon-qua-suc-khoe-974920.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/chuc-mung-15-ban-doc-doat-giai-giac-ngu-tuoi-gia-mon-qua-suc-khoe-974920.html




Tài trợ Chuyên trang World Cup/ Euro/ SEA Games: 

Background chuyên trang thể thao trong thời gian diễn

ra giải theo màu sắc và thông điệp của đơn vị tài trợ.



Tài trợ Cuộc thi viết cảm xúc World Cup/ Euro/SEA

Games: Bạn đọc tham gia bằng cách gởi các bài viết,

hình ảnh, video thể hiện cảm xúc, quan điểm, cảm nhận

về trận đấu, cầu thủ.

Lễ trao giải cuộc thi cảm xúc Euro 2016 và cảm xúc World Cup 2018

https://thanhnien.vn/the-thao/euro-2016/trao-giai-cuoc-thi-du-doan-ket-qua-va-thi-viet-cam-xuc-euro-2016-65758.html
https://thanhnien.vn/the-thao/toan-canh-the-thao/ben-le-san-co/ket-qua-cuoc-thi-viet-cam-xuc-euro-2012-47428.html
https://thanhnien.vn/the-thao/bong-da-viet-nam/hao-hung-trao-giai-cuoc-thi-cam-xuc-world-cup-2018-91016.html
https://thanhnien.vn/the-thao/world-cup-2018/thu-vi-cuoc-thi-cam-xuc-world-cup-2018-89166.html
https://thanhnien.vn/the-thao/bong-da-viet-nam/hao-hung-trao-giai-cuoc-thi-cam-xuc-world-cup-2018-91016.html
https://thanhnien.vn/the-thao/euro-2016/trao-giai-cuoc-thi-du-doan-ket-qua-va-thi-viet-cam-xuc-euro-2016-65758.html
https://thanhnien.vn/the-thao/toan-canh-the-thao/ben-le-san-co/ket-qua-cuoc-thi-viet-cam-xuc-euro-2012-47428.html
https://thanhnien.vn/the-thao/world-cup-2018/thu-vi-cuoc-thi-cam-xuc-world-cup-2018-89166.html


Tài trợ cuộc thi Dự đoán kết quả trận đấu World Cup, Euro, 

SEA Games, ASIAD: Bạn đọc tham gia dự đoán kết quả các trận 

đấu do BTC chọn, những bạn đọc dự đoán đúng gần nhất tính cả 

câu hỏi phụ sẽ được trao giải theo cơ cấu giải thưởng đã được 

công bố.

- Dự đoán World cup/Euro/Sea Games qua cắt phiếu trên báo in

- Dự đoán World cup/Euro/Sea Games qua trang chương trình 

trên online

- Dự đoán World cup/Euro/Sea Games qua SMS

Lễ trao giải cuộc thi dự đoán kết quả World Cup/ASIAD/SEA Games 

https://thanhnien.vn/the-thao/world-cup-2018/du-doan-world-cup-2018-qua-tin-nhan-88615.html
https://thanhnien.vn/the-thao/asiad-18/hao-hung-le-trao-giai-du-doan-ket-qua-asiad-2018-bang-cat-phieu-92910.html
https://thanhnien.vn/the-thao/hau-truong/hao-hung-le-trao-giai-cuoc-thi-thu-tai-du-doan-ket-qua-world-cup-2018-90873.html
https://thanhnien.vn/the-thao/toan-canh-the-thao/trao-giai-cuoc-thi-du-doan-sea-games-2015-bang-tin-nhan-51156.html
https://thanhnien.vn/the-thao/world-cup-2018/trao-giai-cuoc-thi-du-doan-ket-qua-world-cup-2018-bang-tin-nhan-90780.html
https://thanhnien.vn/the-thao/world-cup-2018/rinh-mua-giai-thuong-mua-world-cup-88583.html
https://thanhnien.vn/the-thao/asiad-18/hao-hung-le-trao-giai-du-doan-ket-qua-asiad-2018-bang-cat-phieu-92910.html
https://thanhnien.vn/the-thao/toan-canh-the-thao/trao-giai-cuoc-thi-du-doan-sea-games-2015-bang-tin-nhan-51156.html
https://thanhnien.vn/the-thao/world-cup-2018/rinh-mua-giai-thuong-mua-world-cup-88583.html
https://thanhnien.vn/the-thao/hau-truong/hao-hung-le-trao-giai-cuoc-thi-thu-tai-du-doan-ket-qua-world-cup-2018-90873.html
https://thanhnien.vn/the-thao/world-cup-2018/trao-giai-cuoc-thi-du-doan-ket-qua-world-cup-2018-bang-tin-nhan-90780.html
https://thanhnien.vn/the-thao/world-cup-2018/du-doan-world-cup-2018-qua-tin-nhan-88615.html


Tài trợ Poster lịch thi đấu:

Có logo đơn vị tài trợ

 Màu sắc theo màu đơn vị tài trợ

Báo Thanh Niên và Công ty Grab thân tặng 
bạn đọc poster lịch thi đấu World Cup.

Ấn phẩm được đính kèm trong số báo in 
ngày 7.6.2018.



• Báo Thanh Niên tổ chức buổi bình luận trực tuyến trước các trận đấu bóng được bạn đọc đánh

giá cao các giải đấu bóng đá lớn chuyên nghiệp trong khu vực và thế giới.

• Các chuyên gia bóng đá, phóng viên thể thao, người nổi tiếng...đưa ra những nhận định, đánh giá,

bình luận và dự đoán của mình về trận đấu sắp diễn ra.

https://www.youtube.com/watch?v=Cy-MErKag14
https://www.youtube.com/watch?v=Cy-MErKag14
https://www.youtube.com/watch?v=YxuZAztt_SY
https://www.youtube.com/watch?v=-sf-AN5Bv7w&t=423s
https://www.youtube.com/watch?v=-sf-AN5Bv7w&t=423s
https://www.youtube.com/watch?v=YxuZAztt_SY


• Ngoài ra, chương trình có trực tuyến với phóng viên đang tác nghiệp tại địa

điểm sắp diễn ra trận đấu ở nước ngoài.

• Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh: Youtube thể thao 360,

thanhnien.vn và Fanpage Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=oyorggHfs-4&t=2956s
https://www.youtube.com/watch?v=oyorggHfs-4&t=2956s
https://www.youtube.com/watch?v=br_E9XKDqYI
https://www.youtube.com/watch?v=br_E9XKDqYI


• Đơn vị tài trợ có thể tham gia quảng cáo dưới các hình thức:

- Chèn TVC quảng cáo 

- Logo NTT xuất hiện góc video chương trình 

- Thông tin quảng cáo chân video chương trình 

- Chạy phụ đề (subtitle) 

- MC nhắc tên nhà tài trợ trong chương trình 

- Màn hình cảm ơn nhà tài trợ của chương trình 

Màn hình cảm ơn nhà tài trợ của chương trình Logo vị trí gốc video chương trình Chạy phụ đề (subtitle)



Nhằm tôn vinh các thành viên đội tuyển U.23 Việt Nam đã thi đấu với 

tinh thần kiên cường để giành chiến thắng trước các đối thủ hàng đầu 

châu lục, mang về niềm tự hào cho Tổ quốc, Báo Thanh Niên tổ chức 

giao lưu và vinh danh các thành viên đội tuyển U.23 Việt Nam. 

Chương trình có sự tham gia của hơn 300 khách mời, đội tuyển U23 

Việt Nam cùng các đơn vị nhà tài trợ. 

Chương trình được truyền hình trực tiếp tại thanhnien.vn, kênh 

YouTube và Fanpage Facebook Báo Thanh Niên.

https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/doi-tuyen-u23-viet-nam-giao-luu-nguoi-ham-mo-tphcm-102454.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/doi-tuyen-u23-viet-nam-giao-luu-nguoi-ham-mo-tphcm-102454.html
https://www.youtube.com/watch?v=v2Tj-9KIz2k


Các hoạt động diễn ra tại chương trình giao lưu đội tuyển U23 Việt Nam
ngày 02.02 tại sân vận động Thống Nhất (Quận 10, TP.HCM) 

https://thanhnien.vn/the-thao/bong-da-viet-nam/bao-thanh-nien-to-chuc-giao-luu-vinh-danh-doi-tuyen-u23-viet-nam-82933.html
https://thanhnien.vn/the-thao/bong-da-viet-nam/bao-thanh-nien-to-chuc-giao-luu-vinh-danh-doi-tuyen-u23-viet-nam-82933.html
https://thanhnien.vn/the-thao/bong-da-viet-nam/giao-luu-voi-u23-viet-nam-thay-tro-hlv-park-hang-seo-hoi-tu-tai-tphcm-82944.html


Nhằm tạo sân chơi mới lạ hấp dẫn cho bạn đọc yêu thích thể thao, Báo Thanh Niên tổ chức chương 

trình 'Bay cùng đội tuyển Việt Nam'. Bạn đọc tham gia bằng cách dự đoán kết quả 4 trận đấu trong 

khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 có đội tuyển Việt Nam thi đấu. 

Các bạn đọc đoán đúng kết quả  mỗi trận đấu sẽ được chương trình tổ chức đưa đi xem trận đấu có 

đội tuyển Việt Nam thi đấu SEA Games tại Phillipines.

8 đọc giải của Báo Thanh Niên trúng thưởng chương trình ‘Bay cùng đội tuyển VN đến SEA Games’ tại Manila, Philippines tối ngày 30.11

Chương trình dự đoán kết quả trận đấu:

https://baycungdoituyenvn.thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/the-thao/sea-games-2019/doc-gia-dot-2-bay-cung-doi-tuyen-den-sea-games-sat-canh-cung-u22-viet-nam-108839.html
https://thanhnien.vn/the-thao/sea-games-2019/ban-doc-bay-cung-doi-tuyen-viet-nam-den-sea-games-da-den-philippines-108256.html
https://thanhnien.vn/the-thao/sea-games-2019/doc-gia-dot-2-bay-cung-doi-tuyen-den-sea-games-sat-canh-cung-u22-viet-nam-108839.html
https://thanhnien.vn/the-thao/sea-games-2019/ban-doc-bay-cung-doi-tuyen-viet-nam-den-sea-games-da-den-philippines-108256.html
https://baycungdoituyenvn.thanhnien.vn/




Một chương trình CSR được Báo Thanh Niên tổ chức thường niên qua 

nhiều năm vào dịp trước tết Nguyên Đán. 

Chương trình phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM 

tổ chức các chuyến xe 'Tết sum vầy' đưa hàng ngàn các bạn sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn về quê đoàn tụ với gia đình trước thềm năm mới.

Chương trình tết sum vầy 2020Chương trình tết sum vầy 2016

CHUYẾN XE MÙA XUÂN

Chương trình tết sum vầy 2021

https://thanhnien.vn/doi-song/chuyen-xe-tet-sum-vay-tron-ven-niem-vui-sum-hop-1174013.html
https://thanhnien.vn/doi-song/pepsi-trao-tay-tet-vui-sum-vay-653679.html
https://thanhnien.vn/doi-song/chuyen-xe-tet-sum-vay-tron-ven-niem-vui-sum-hop-1174013.html
https://thanhnien.vn/doi-song/pepsi-trao-tay-tet-vui-sum-vay-653679.html


Buổi lễ tiễn sinh viên lên đường về quê tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 

https://thanhnien.vn/video/phong-su/chuyen-xe-mua-xuan-da-len-duong-dua-hang-ngan-sinh-vien-ve-que-an-tet-145039.html
https://thanhnien.vn/doi-song/hao-huc-nhung-chuyen-xe-tet-sum-vay-dua-sinh-ngheo-ve-que-don-tet-1172376.html
https://thanhnien.vn/doi-song/tet-hanh-phuc-la-tet-sum-vay-1173282.html
https://thanhnien.vn/doi-song/chuyen-xe-tet-sum-vay-ron-rang-khoi-hanh-dua-sinh-vien-ngheo-ve-que-1172652.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/niem-vui-cua-em-la-duoc-ve-tham-ba-me-va-an-tet-o-que-1172304.html
https://thanhnien.vn/doi-song/phut-trai-long-cua-nhung-nguoi-con-xa-xu-1172796.html
https://thanhnien.vn/doi-song/hao-huc-nhung-chuyen-xe-tet-sum-vay-dua-sinh-ngheo-ve-que-don-tet-1172376.html
https://thanhnien.vn/video/phong-su/chuyen-xe-mua-xuan-da-len-duong-dua-hang-ngan-sinh-vien-ve-que-an-tet-145039.html
https://thanhnien.vn/doi-song/tet-hanh-phuc-la-tet-sum-vay-1173282.html
https://thanhnien.vn/doi-song/chuyen-xe-tet-sum-vay-ron-rang-khoi-hanh-dua-sinh-vien-ngheo-ve-que-1172652.html
https://thanhnien.vn/doi-song/hon-ca-tam-ve-do-la-nghia-tinh-cua-nhung-chuyen-xe-sum-vay-1164006.html


Buổi lễ tiễn sinh viên lên đường về quê tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM năm 2021



Báo Thanh Niên là cầu nối và tổ chức các đợt kêu gọi

sự giúp đỡ của bạn đọc, các nhà hảo tâm, các mạnh

thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước

cùng chung tay giúp đỡ người dân những vùng bị lũ

lụt, thiên tai, hạn mặn, các hoàn cảnh ngặt nghèo...

Các hoạt động trao tiền hỗ trợ, lương 

thực – thực phẩm cho người dân vùng 

bị lũ lụt và các hoàn cảnh khó khăn.



Chạm vào ước mơ số 17 

Chạm vào ước mơ số 12 

'Chạm vào ước mơ' là một chương trình của Báo Thanh Niên đã

gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng. Chương trình với mục

đích tìm kiếm những mảnh đời bất hạnh có hoàn cảnh đặc biệt

trong cuộc sống, có đam mê, ước mơ, hoài bảo và thông qua

chương trình sẽ biến ước mơ đó thành hiện thực thông qua sự kêu

gọi, sẻ chia, chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-thay-giao-chay-xe-om-tro-lai-giang-duong-day-nuoc-mat-ngay-tri-an-1087576.html
https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-thay-giao-chay-xe-om-tro-lai-giang-duong-day-nuoc-mat-ngay-tri-an-1087576.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QYIy6FaL-wA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QYIy6FaL-wA&feature=emb_logo


Chạm vào ước mơ số 17 

Chạm vào ước mơ số 14 

Chạm vào ước mơ số 14 Chạm vào ước mơ số 13 

Chạm vào ước mơ số 13 

Chạm vào ước mơ số 16 

Chạm vào ước mơ số 15 

https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-cung-thanh-nien-nguoi-cha-danh-giay-da-dua-duoc-con-den-truong-952066.html
https://thanhnien.vn/video/phong-su/don-xem-cham-vao-uoc-mo-so-14-mon-qua-cho-nu-sinh-phu-ho-110153.html
https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-chang-ca-si-mu-hat-rong-song-ca-cung-ngoc-nu-bolero-1011654.html
https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-nguoi-cha-tung-lam-lo-hanh-phuc-dua-2-con-tho-di-hoc-949728.html
https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-nu-sinh-phu-ho-gom-rac-cuoi-that-tuoi-voi-mon-qua-lon-969882.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/cham-vao-uoc-mo-so-17-chap-canh-cho-giong-hat-viet-nhi-mo-co-tien-thay-than-cho-me-134598.html
https://thanhnien.vn/doi-song/anh-nu-sinh-vo-dich-tuan-duong-len-dinh-olympia-cham-vao-uoc-mo-1046853.html
https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-nguoi-cha-tung-lam-lo-hanh-phuc-dua-2-con-tho-di-hoc-949728.html
https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-nu-sinh-phu-ho-gom-rac-cuoi-that-tuoi-voi-mon-qua-lon-969882.html
https://thanhnien.vn/doi-song/anh-nu-sinh-vo-dich-tuan-duong-len-dinh-olympia-cham-vao-uoc-mo-1046853.html
https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-chang-ca-si-mu-hat-rong-song-ca-cung-ngoc-nu-bolero-1011654.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/cham-vao-uoc-mo-so-17-chap-canh-cho-giong-hat-viet-nhi-mo-co-tien-thay-than-cho-me-134598.html
https://thanhnien.vn/video/phong-su/don-xem-cham-vao-uoc-mo-so-14-mon-qua-cho-nu-sinh-phu-ho-110153.html
https://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-cung-thanh-nien-nguoi-cha-danh-giay-da-dua-duoc-con-den-truong-952066.html


• Báo Thanh Niên tổ chức kêu gọi bạn đọc,

các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các

doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ cho

tuyến đầu chống dịch Covid-19.

• Toàn bộ số tiền quyên góp được chuyển

cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bệnh

viện khắp các tỉnh thành để mua các thiết bị

bảo hộ, máy móc thiết bị, vật dụng y tế cần

thiết cho các y bác sĩ, nhân viên y tế, tình

nguyện viên...tại các vùng dịch và điểm

cách ly.

https://thanhnien.vn/doi-song/loi-keu-goi-quyen-gop-chong-dich-covid-19-tu-bao-thanh-nien-1199757.html
https://thanhnien.vn/doi-song/loi-keu-goi-quyen-gop-chong-dich-covid-19-tu-bao-thanh-nien-1199757.html




Tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên là 1 trong 10 đề án mà

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đặt ra cùng với nhiều giải pháp để

hỗ trợ thanh niên chọn ngành nghề, nâng cao kiến thức, kỹ năng tạo

việc làm... Chọn ngành học chính là sự lựa chọn tương lai. Công

việc này đòi hỏi sự đầu tư thực sự nghiêm túc mới mong có được

lựa chọn đúng đắn.

TRỰC TUYẾN: Chọn nghành học cho tương lai -

Khối ngành Công nghệ & Công nghệ thông tin - P1

Tư vấn trực tuyến truyền hình: Phương hướng 

đổi mới tuyển sinh các trường ĐH, CĐ - P3

Chương trình được tổ chức thực 

hiện qua hình thức truyền hình trực 

tuyến trên các kênh truyền thông 

của Báo Thanh Niên.

https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tuyen-chon-nghanh-hoc-cho-tuong-lai-khoi-nganh-cong-nghe-cong-nghe-thong-tin-p1-146162.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/phuong-huong-doi-moi-tuyen-sinh-cac-truong-dh-cd-p3-1181907.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=304682934138945&ref=watch_permalink
https://thanhnien.vn/giao-duc/phuong-huong-doi-moi-tuyen-sinh-cac-truong-dh-cd-p3-1181907.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/truc-tuyen-chon-nghanh-hoc-cho-tuong-lai-khoi-nganh-cong-nghe-cong-nghe-thong-tin-p1-146162.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=304682934138945&ref=watch_permalink


Đây là chương trình do Báo Thanh Niên khởi xướng hơn 20

năm qua cùng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Chương trình là nhịp cầu giải đáp các thắc mắc của các em

học sinh lớp 12 trước thềm kỳ thi tốt nghiệp PTTH, bước vào

ngưỡng cửa ĐH, CĐ.

Chương trình Tư vấn mùa thi đã diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên

toàn quốc, tư vấn trực tiếp cho hàng trăm ngàn học sinh tại các

trường THPT. Ngoài tư vấn trực tiếp với các hoạt động hỗ trợ

cộng đồng, chương trình còn tổ chức các buổi tư vấn truyền hình

trực tuyến trên các kênh của Báo Thanh Niên, thu hút hàng chục

ngàn lượt theo dõi mỗi buổi.

https://thanhnien.vn/giao-duc/tu-van-mua-thi-2019-cac-buoc-luu-y-khi-chon-nganh-du-thi-1057086.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/tu-van-mua-thi-tren-dai-pt-th-dong-nai-hoc-nganh-nao-ra-truong-luong-cao-1236765.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/tu-van-mua-thi-tren-dai-pt-th-dong-nai-hoc-nganh-nao-ra-truong-luong-cao-1236765.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/tu-van-mua-thi-2019-cac-buoc-luu-y-khi-chon-nganh-du-thi-1057086.html


Chương trình Tư vấn mùa thi thông qua các gian hàng triển lãm của các 

trường ĐH, CĐ, trung cấp, các trung tâm giáo dục do Báo Thanh Niên 

phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tại rất nhiều tỉnh 

thành giúp các em học sinh có cơ hội tiếp cận thêm thông tin. 



Là một ấn phẩm của Báo Thanh Niên phát hành hàng năm, cẩm

nang tuyển sinh là người bạn đồng hành của các bạn học sinh

trung học để cập nhật các thông tin, nội dung tuyển sinh mới nhất

trong việc chọn ngành nghề, điểm chuẩn các trường các năm

trước, những đổi mới trong kỳ thì tốt nghiệp, tình hình xét tuyển...



• Chương trình tư vấn cho học sinh lớp 12 ôn thi các môn 

học để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

• Chương trình với sự tư vấn trực tiếp của các giáo viên 

nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại các trường chuyên có 

tiếng trên toàn quốc.

https://www.youtube.com/watch?v=VYtGC9ZgbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=gfThcaQqhow
https://www.youtube.com/watch?v=BQVTTpn7Uqo
https://www.youtube.com/watch?v=UKeGA3LKZV8
https://www.youtube.com/watch?v=OUUMDqut1t8
https://www.youtube.com/watch?v=zGgnLdtHBAs
https://www.youtube.com/watch?v=gfThcaQqhow
https://www.youtube.com/watch?v=VYtGC9ZgbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=BQVTTpn7Uqo
https://www.youtube.com/watch?v=zGgnLdtHBAs
https://www.youtube.com/watch?v=UKeGA3LKZV8
https://www.youtube.com/watch?v=OUUMDqut1t8


Phụ trương 4 trang Giải đề thi tặng bạn đọc được lồng và phát hành theo 

Thanh Niên nhật báo vào ngày sau ngày thi.



Chương trình do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Báo Thanh Niên và Công ty CP Tập Đoàn Thiên Long tổ 

chức thực hiện nhằm tuyên dương các giáo viên tiêu biểu trên 

phạm vi cả nước.

Tại lễ tuyên dương, các giáo viên được T.Ư Hội LHTN Việt Nam 

tặng bằng khen, kỷ niệm chương của chương trình ‘Chia sẻ 

cùng thầy cô’ và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Ban tổ chức chủ trì họp báo chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2020

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2019

https://thanhnien.vn/gioi-tre/se-xay-nha-cong-vu-cho-giao-vien-trong-chuong-trinh-chia-se-cung-thay-co-1265096.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/se-xay-nha-cong-vu-cho-giao-vien-trong-chuong-trinh-chia-se-cung-thay-co-1265096.html


Chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, T.Ư

Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Thanh Niên và Công ty CP Tập đoàn

Thiên Long tổ chức. Hoạt động của chương trình là tất cả học sinh

từ các tỉnh thành, miền quê về thành phố tham dự kỳ thi tuyển

sinh đại học sẽ được sinh viên tình nguyện trên cả nước hướng

dẫn tìm đường đi, địa điểm thi tuyển...

https://thanhnien.vn/gioi-tre/chuong-trinh-tiep-suc-mua-thi-2020-giup-hon-34000-thi-sinh-kho-khan-1269255.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/doi-mua-tiep-suc-mua-thi-thay-quy-lam-1263192.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/dong-mai-nhung-hinh-anh-dep-ve-tinh-nguyen-tiep-suc-mua-thi-1098090.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/chuong-trinh-tiep-suc-mua-thi-2020-giup-hon-34000-thi-sinh-kho-khan-1269255.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/doi-mua-tiep-suc-mua-thi-thay-quy-lam-1263192.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/dong-mai-nhung-hinh-anh-dep-ve-tinh-nguyen-tiep-suc-mua-thi-1098090.html




Chuyên đề được Báo Thanh Niên thực hiện nhằm mang đến cho bạn đọc thông tin toàn diện liên quan

đến các bệnh về dạ dày từ đó biết cách phòng chống và nhận biết dấu hiệu bệnh.

Truyền hình trực tuyến: Làm sao để giảm đau dạ dày hiệu quả? Truyền hình trực tuyến: Chế độ dinh dưỡng phòng tránh đau dạ dày

https://www.youtube.com/watch?v=R_3s0jFRzK8
https://www.youtube.com/watch?v=R_3s0jFRzK8
https://www.youtube.com/watch?v=cppGV1nONM0
https://www.youtube.com/watch?v=cppGV1nONM03


Các bài viết thuộc chuyên đề tư vấn các bài thuốc

thảo dược từ thiên nhiên điều trị một số bệnh ngoài

da với sự phối hợp thực hiện của Phòng khám đông y

Bảo Thanh Đường.

https://thanhnien.vn/suc-khoe/song-vui-khoe/
https://thanhnien.vn/suc-khoe/song-vui-khoe/


Lựa chọn thực phẩm sạch đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng là nội dung 

của các bài viết thuộc chuyên đề này.



Một số bài viết hợp tác với nhãn hàng trong chuyên đề Ăn sạch – Sống Khỏe

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dich-ta-lon-chau-phi-xuat-hien-o-ha-nam-masan-chu-dong-tam-ngung-cung-cap-thit-lon-sach-1071302.html
https://thanhnien.vn/doi-song/xu-huong-tieu-dung-thit-mat-sach-tuoi-ngon-cua-nguoi-noi-tro-viet-1138913.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/masan-se-tham-gia-ban-le-y-te-1074737.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dich-ta-lon-chau-phi-xuat-hien-o-ha-nam-masan-chu-dong-tam-ngung-cung-cap-thit-lon-sach-1071302.html
https://thanhnien.vn/doi-song/xu-huong-tieu-dung-thit-mat-sach-tuoi-ngon-cua-nguoi-noi-tro-viet-1138913.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/masan-se-tham-gia-ban-le-y-te-1074737.html




Là chuyên trang Báo Thanh Niên hợp tác với doanh nghiệp thực 

hiện các tuyến bài tư vấn về chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe.

https://thanhnien.vn/suc-khoe/lam-dep/
https://thanhnien.vn/suc-khoe/lam-dep/


Là chuyên trang Báo Thanh Niên thực hiện nội dung với sự phối

hợp với các Công ty du lịch lữ hành, các tuyến bài về khám phá

các điểm du lịch trên thế giới, kinh nghiệm, bí quyết du lịch.

https://thanhnien.vn/du-lich/
https://thanhnien.vn/du-lich/


Là chuyên trang hợp tác của Báo 

Thanh Niên phối hợp với Career 

Builder nhằm cung cấp thông tin 

tuyển dụng của các công ty hàng 

đầu đến bạn đọc.

https://vieclam.thanhnien.vn/
https://vieclam.thanhnien.vn/




TÒA SOẠN 

268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM

ĐT: (028) 3933 9988 - 39 302 302    

Email: quangcao@thanhnien.vn

Website: thanhnien.vn

Hotline: 090 878 04 04


