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THƯ MỜI XÚ C TIẾN HỢP TÁ C 2020  

 

HỘI THI TIẾNG ANH NHÀ LÃNH ĐẠO TOÀ N CẦU VIỆT NAM(GLEC) 

 
Giới thiệu HFA: 

 Hope to the Future Association (HFA) là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận hợp tác với 

cơ quan thông tin của Liên Hiệp Quốc (UNDPI) và cũng là một thành viên chính thức 

của Hội đồng tác động học thuật Hàn Quốc của Liên Hợp Quốc (UNAI).  

 HFA tiến hành chương trình giáo dục liên quan đến Liên Hiệp Quốc, như là: mô phỏng 

giáo dục hoặc hoạt động học thuật theo các kỳ họp của Liên Hiệp Quốc, cùng với giáo 

dục công dân toàn cầu cho thanh thiếu niên. 

 

Dự án GLEC 2020: 

 Tổng quan: Hội thi tiếng anh nhà lãnh đạo toàn cầu (GLEC) 2020 là một sự kiện tiếng 

anh quốc tế dành cho thanh thiếu niên am hiểu về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 

và Liên Hiệp Quốc (UN) với nội dung là một bài ‘hùng biện’ (3 - 5 phút) và viết một ‘bài 

luận’ (500 - 700 từ). 

 Chủ đề: Những người tham dự được nhận chủ để liên quan đến những vấn đề quan trọng 

của toàn cầu (môi trường, nghèo đói, quan hệ đối tác toàn cầu, an ninh và những quyền 

con người) và được yêu cầu trình bày những triển vọng và những giải pháp thực thi mà 

chủ đề đưa ra. 

 Nội dung thi: Cả hai bài hùng biện và viết bài luận được đánh giá bởi những chuyên gia 

cấp cao của những tổ chức Liên Hiệp Quốc, như là chương trình phát triển Liên Hiệp 

Quốc và những chuyên gia tiếng anh. 

 Chúng tôi sẽ cảm kích sự quan tâm và tham gia tích cực của nhà Trường. Rất mong 

nhận được sự tham gia tích cực từ học sinh - sinh viên. 

 

★ Kính mời Trường hợp tác 

 Tiến hành thông báo chương trình của GLEC tới học sinh - sinh viên trong trường. 

1. Dán những Poster của GLEC trên các bảng tin thông báo và hành lang trong nhà trường. 

2. Đăng trực tuyến những poster và nội dung của GLEC trên trang Web của nhà trường (Ví 

dụ: bảng thông báo, bảng tin chính sách, tin tức trực tuyến mới nhất đến phụ huynh học 

sinh - sinh viên). 



3. Những hoạt động khác để thông báo và quảng bá trong nhà trường để tăng sự tham gia 

tích cực của học sinh - sinh viên. 

 Recommendation for Group Registration by teachers: Đề xuất đăng ký nhóm bởi 

những giáo viên 

1. GLEC Việt Nam chấp nhận cho đăng ký nhóm với chiết khấu phí đăng ký (10%) 

dành cho một nhóm hơn 5 người tham gia. 
2. Một tổ chức đăng ký với tư cách là một “Tập thể” (trường học, viện đào tạo, tổ chức 

giáo dục…) được nhận “Giải thưởng tổ chức”. Tiêu chuẩn của giải thưởng được trao 

cho tổ chức đề cử nhiều học sinh, sinh viên ưu tú sẽ dựa trên; 

(1) Tổ chức có nhiều thí sinh vào vòng chung kết. 

(2) Tổ chức có nhiều người nhận giải thưởng tại vòng chung kết nhất. 

★Application Timeline (Must Read)  Thời gian nộp đơn (Phải biết) 

Chi tiết Ngày Địa điểm/Website 

Vòng loại thi Online 25/12/2019 ~ 25/01/2020 

www.gleader.vn Công bố kết quả vòng loại 07/02/2020 

Đăng ký vòng chung kết 07/02 ~ 14/02/ 2020  

Vòng chung kết  22/02 ~ 23/02/ 2020 

Hà nội: Đại học Thăng 

Long 
 

Hồ Chí Minh: Đại học 

Tôn Đức Thắng 

Công bố kết quả vòng chung kết 20/03/2020 www.gleader.vn  

Lễ trao giải Khoảng giữa tháng 04/2020 
Đại học Tôn Đức Thắng 

(HCM) 
 

 

★ Overall Details Nộ i dung chi tiế t 

Website   Đăng ký theo nhóm và cá nhân qua Website: www.gleader.vn 

Học bổng   1,500,000,000 VND (65,000 USD) dành cho những Người chiến thắng 

Đối tượng 

tham gia 

  Học sinh lớp 4 tiểu học ~ sinh viên đang theo học cao đẳng, đại học (bao gồm 

sau Đại học) 

Thể loại 
 Viết bài luận tiếng anh  

 Thuyết trình tiếng anh 

Chủ đề 
 Các mục tiêu phát triển bền vững và Liên Hiệp Quốc 

 Sự hạn chế các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và giải trừ vũ khí hạt nhân 

http://www.gleader.vn/
http://www.gleader.vn/
http://www.gleader.vn/


Những 

lợi ích chính 

★ Những người chiến thắng sẽ nhận được học bổng để tham gia vào những 

điều sau đây:  

Các chương trình giáo dục liên quan đến LHQ nhằm nâng cao năng lực của 

các nhà lãnh đạo toàn cầu 

 

 Chương trình đào tạo chuyên sâu (thanh thiếu niên) tại Trụ sở chính của 

Liên Hiệp Quốc nằm tại New York, Hoa Kỳ  

 Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc Yale tại Đại học Yale, Hoa kỳ 

 Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp quốc của Liên Đoàn Các Hiệp Hội Thế Giới 

tại Trụ sở chính của Liên Hợp Quốc nằm tại New York, Hoa Kỳ 

 Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc Yale tại Seoul, Hàn Quốc 

 Diễn đàn học thuật của Liên Hiệp Quốc và Các mục tiêu phát triển bền 

vững tại Seoul, Hàn Quốc 

Liên hệ  
☎ Helpline: 0783 733 115 – YU MEE OUK (Ms)/ Manager 

glec@hopetofuture.org or www.gleader.vn  

 

 

Giám Đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

     

                                                  JIN-HOAN CHOUNG                                         

                                                

Gửi kèm :  
01 bản giới thiệu Hội thi tiếng Anh “Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu” 

Poster dán trong trường 
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