


VĂN HÓA
NGHỆ THUẬT



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.

GALA

KHÁT VỌNG TRẺ

https://thanhnien.vn/van-hoa/truc-tiep-chuong-trinh-gala-khat-vong-tre-1158354.html


KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC
HỒ CHÍ MINH

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


KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG ĐỒNG LỘC
VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC

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/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


70 NĂM SÁNG MÃI
NGỌN LỬA THANH NIÊN XUNG PHONG

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”

VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC

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


GIẢI TRÍ



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.

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. 

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/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


'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. 

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


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.

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.

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
https://thanhnien.vn/video/em-nhay-ghen-co-vy/nhung-bai-du-thi-an-tuong-cuoc-thi-em-nhay-ghen-co-vy-150972.html


HỘI THẢO
TỌA ĐÀM



GIẢI PHÁP AN TOÀN
KHI CHÁY NỔ Ở CHUNG CƯ
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, 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://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/hoi-thao-giai-phap-an-toan-khi-chay-no-o-chung-cu-106247.html


DOANH
NGHIỆPVIỆT
RA BIỂN LỚN

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.

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.



Hội thảo

LỢI NHUẬN CAO BỀN VỮNG
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.

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, doanh nghiệp BĐS, ngân hàng

thương mại và đông đảo các báo đài trung ương, địa phương.

https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/hoi-thao-dau-tu-vao-dau-loi-nhuan-cao-ben-vung-134505.html
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/hoi-thao-dau-tu-vao-dau-loi-nhuan-cao-ben-vung-134505.html


DI SẢN KIẾN TRÚC
TRONG ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI

HỘI THẢO

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?

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.

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


ĐỘT PHÁ KINH TẾ

DU LỊCH

HỘI THẢO

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://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


ĐA CẤP BẤT CHÍNH
NHẬN DIỆN

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’.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=g65QI5rxFjs&t=481s


NÓI KHÔNG
VỚI VU KHỐNG TRỤC LỢI
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

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.

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,...

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-1140019.html
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-1140019.html
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-1140019.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/noi-khong-voi-vu-khong-truc-loi-tren-mang-xa-hoi-1140019.html


GIÁ ĐIỆN, TIỀN ĐIỆN
ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI DÂN VỀ

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.

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.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=678842936013153&ref=watch_permalink
https://thanhnien.vn/video/truc-tuyen/toa-dam-truc-tuyen-doi-thoai-voi-nguoi-dan-ve-gia-dien-tien-dien-149222.html


AI BẢO VỆ
QUYỀN LỢI CƯ DÂN TRONG CHUNG CƯ

Để một tòa nhà chung cư vận hành ổn định, cư dân có cuộc sống tốt

thì ban quản trị phải có trình độ nhận thức nhất định và khả năng

chuyên môn cơ bản trong công tác quản lý vận hành. Thế nhưng thực

tế hiện nay, đa phần các ban quản trị đều không phải là đơn vị chuyên

nghiệp trong công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao này.

Những cuộc xung đột kéo dài không từ năm này qua năm khác giữa

cư dân và ban quản trị. Vậy ai sẽ bảo vệ cư dân khi xung đột với

chính ban quản trị do họ lập ra?

Đó chính là lý do Báo Thanh Niên tổ chức buổi hội thảo "Ai bảo vệ

quyền lợi cư dân trong chung cư?". Hội thảo có sự tham gia của

cư dân các chung cư, cơ quan chức năng, các chủ đầu tư, luật sư,

đơn vị quản lý các chung cư… hướng đến tìm giải pháp tốt nhất cho

các chung cư.

https://thanhnien.vn/truc-tuyen-hoi-thao-ai-bao-ve-quyen-loi-cu-dan-trong-chung-cu-post1253592.html
https://thanhnien.vn/truc-tuyen-hoi-thao-ai-bao-ve-quyen-loi-cu-dan-trong-chung-cu-post1253592.html


DU LỊCHMỞ CỬA

PHỤC HỒI KINH TẾ
Mở cửa thế nào để an toàn nhưng không bỏ lỡ cơ hội đón hàng triệu

du khách quốc tế đang muốn đến Việt Nam sau hơn 2 năm chúng ta

đóng cửa chống dịch? Những rào cản, vướng mắc nào đang khiến

cánh cửa du lịch cả nội địa và quốc tế chưa thể mở rộng trở lại? Bao

giờ nối lại đường bay quốc tế? Khi nào người Việt có thể đi du lịch

tới các nước chấp nhận hộ chiếu vắc xin của Việt Nam?... là những

vấn đề sẽ được giải quyết trong buổi Tọa đàm "Mở cửa du lịch,

phục hồi kinh tế" - do Báo Thanh Niên tổ chức.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan: Tổng cục Du lịch

Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Sở Du lịch TP.HCM; Các

chuyên gia kinh tế, du lịch, y tế hàng đầu; Cùng nhiều doanh nghiệp

uy tín hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

https://thanhnien.vn/toa-dam-truc-tuyen-mo-cua-du-lich-phuc-hoi-kinh-te-post1409039.html


NGĂN CHẶN NGUY CƠ
NGƯỜI TRẺ PHẠM TỘI
Thời gian gần đây, xảy ra nhiều tình trạng các nhóm thanh thiếu niên

hành xử kiểu côn đồ, manh nha hình thành các băng nhóm gây nguy

cơ bất ổn xã hội, trong đó có cả một số học sinh tham gia và xảy ra ở

ngay trong môi trường giáo dục… Thực trạng này đã được Báo

Thanh Niên và nhiều cơ quan thông tin đại chúng phản ánh, lên tiếng

cảnh báo.

Nhằm phân tích thấu đáo nguyên nhân dẫn đến người trẻ phạm tội,

qua đó có giải pháp phù hợp ngăn ngừa, giáo dục một cách hiệu quả,

Báo Thanh Niên tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề

“Thực trạng và giải pháp ngăn chặn nguy cơ người trẻ phạm tội”.

https://thanhnien.vn/truc-tuyen-toa-dam-thuc-trang-va-giai-phap-ngan-chan-nguy-co-nguoi-tre-pham-toi-post1254755.html


CUỘC THI
VIẾT



Bài viết tham dự cuộc thi 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.

SÀI GÒN

Đặc biệt, trong buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Báo Thanh Niên

cũng cho ra mắt tập sách ‘Sài Gòn thành phố tôi yêu’ với 87 bài

viết được tuyển chọn từ 822 bài tham gia cuộc thi.

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


Nếu cuộc thi viết Thành phố tôi yêu là những nốt cao trẻ trung năng động,

thì Thương nhớ miền Trung đã chuyển sang một tông trầm sâu lắng nhẹ nhàng.

Cuộc thi tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 10.2020 với các tác phẩm được viết

theo thể loại tản văn, tùy bút, ghi chép; Ban tổ chức đã nhận được 1.102 bài dự

thi, trong đó 46 bài được chọn vào chung khảo. Những bài viết như những nốt

nhạc nhiều cung bậc, khi ghép lại đã tạo thành một bản giao hưởng bi tráng về

vùng đất thấm tình người. Miền Trung, như mẹ cha, vẫn luôn nằm trong trái tim

những đứa con xa xứ. Dẫu sông cạn đá mòn.

https://thanhnien.vn/trao-giai-cuoc-thi-thuong-nho-mien-trung-khep-lai-hanh-trinh-day-cam-xuc-post1252187.html
https://thanhnien.vn/trao-giai-cuoc-thi-thuong-nho-mien-trung-khep-lai-hanh-trinh-day-cam-xuc-post1252187.html


HÀ NỘI
THÀNH PHỐ TÔI YÊU

Hà Nội thành phố tôi yêu là cuốn sách gồm 100 bài viết hay

nhất trích ra từ cuộc thi cùng tên do Báo Thanh Niên tổ chức.

Trong những bài dự thi gửi về, có những câu chuyện của Hà Nội

hơn 70 năm trước; có những câu chuyện đời thường, những ký ức

đơn giản mà sâu sắc; sự dân dã và truyền thống Hà Nội; có cả

những con người trẻ tiếp cận nhịp sống Hà Nội thời công nghệ số,

đầy áp lực và dồi dào năng lượng tích cực với mong ước đóng

góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của thủ đô yêu dấu.

Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm này giàu cảm xúc, mang

những trải nghiệm phong phú và đau đáu những tìm tòi riêng. Các

bài thi này cũng cho thấy sức hút từ đề tài Hà Nội đối với những

người yêu thích viết văn.

https://thanhnien.vn/truc-tuyen-le-tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-viet-ha-noi-thanh-pho-toi-yeu-post1254198.html
https://thanhnien.vn/truc-tuyen-le-tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-viet-ha-noi-thanh-pho-toi-yeu-post1254198.html
https://thanhnien.vn/truc-tuyen-le-tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-viet-ha-noi-thanh-pho-toi-yeu-post1254198.html
https://thanhnien.vn/truc-tuyen-le-tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-viet-ha-noi-thanh-pho-toi-yeu-post1254198.html
https://thanhnien.vn/truc-tuyen-le-tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-viet-ha-noi-thanh-pho-toi-yeu-post1254198.html


CUỘC THI VIẾT
Dẫu biết rằng câu chuyện mưu sinh thường nhật, lo lắng

cho gia đình và người thân vẫn còn lắm lo toan, bận

rộn…, nhưng trong cộng đồng mỗi ngày vẫn luôn xuất

hiện những tấm gương tốt, nhiều hành động đẹp “thương

người như thể thương thân” và biết sống vì mọi người.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021),

Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết Sống đẹp với tổng giải thưởng lên đến gần 300 triệu đồng. Đây là cơ hội để cho

những câu chuyện đời, những cá nhân, tổ chức có hành động đẹp từ đời thường lam lũ, vất vả bởi cuộc mưu sinh... đi vào

các trang viết, nhằm lan tỏa những điều tốt để cùng xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.

https://thanhnien.vn/lan-toa-nhung-cau-chuyen-dep-cung-cuoc-thi-viet-song-dep-post1050277.html
https://thanhnien.vn/hoa-hau-hhen-nie-chon-nhung-cau-chuyen-cham-trai-tim-minh-khi-cham-thi-song-dep-post1050197.html
https://thanhnien.vn/the-le-cuoc-thi-viet-chu-de-song-dep-post1050278.html


Trải qua 2 giai đoạn cuộc thi Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch,

Báo Thanh Niên đã chọn để trao giải và vinh danh 25 tác giả, nhóm tác giả, với

tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng.

Trong hơn 1.000 bài viết dự thi, Báo Thanh Niên đã chọn đăng tổng cộng 243

bài, là chuyện kể, ghi chép người thật việc thật về sự đồng lòng, chung sức,

những kinh nghiệm, đóng góp công sức và trí tuệ cùng Chính phủ, các cấp

chính quyền địa phương cả nước trong công cuộc phòng chống đại dịch;

những điển hình của sự tương trợ nhau cùng ổn định cuộc sống, chia sẻ khó

khăn trong bối cảnh đối mặt và bị ảnh hưởng bởi đại dịch diễn biến phức tạp,

để cùng nhau sớm vượt qua Covid-19…

CUỘC THI VIẾT

https://thanhnien.vn/truc-tiep-trao-giai-cuoc-thi-viet-vuot-qua-covid-19-dong-long-chong-dich-post1405328.html
https://thanhnien.vn/gan-200-trieu-dong-giai-thuong-da-co-chu-post1403656.html
https://thanhnien.vn/ket-qua-cuoc-thi-vuot-qua-covid-19-post1110042.html
https://thanhnien.vn/ket-qua-cuoc-thi-vuot-qua-covid-19-post1110042.html
https://thanhnien.vn/ket-qua-cuoc-thi-vuot-qua-covid-19-post1110042.html


KHOẢNH KHẮC NGHỀ Y
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


Cuộc thi viết

Nhằm kết nối và chia sẻ, giải đáp các thắc mắc về vấn

đề mất ngủ, ngủ không ngon giấc, Báo Thanh Niên

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…

TUỔI GIÀ
SỨC KHỎE

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


THỂ THAO



ĐA DẠNG HÌNH THỨC HỢP TÁC QUẢNG BÁ TRONG CÁC
GIẢI ĐẤU THỂ THAO LỚN

WORLD CUP/ EURO/ SEAGAMES…



Background chuyên trang thể

thao trong thời gian diễn ra giải

được thiết kế theo màu sắc

thương hiệu và gắn banner của

đơn vị đồng hành.

CHUYÊN TRANG
THỂ THAO



CẢM XÚC THỂ THAO
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.

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


DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ
Bạn đọc tham gia dự đoán tỉ số, đội hình tiêu biểu

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 qua cắt phiếu trên báo in

• Dự đoán qua trang chương trình trên online

• Dự đoán qua tin nhắn SMS

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://baycungdoituyenvn.thanhnien.vn/


TẶNG POSTER LỊCH THI ĐẤU CHO BẠN ĐỌC
Tài trợ Poster lịch thi đấu:

• Có logo đơn vị tài trợ

• Màu sắc theo màu đơn vị tài trợ



TRỰC TIẾP
BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU

• 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.

• Ngoài ra, chương trình có trực tuyến với phóng

viên đang tác nghiệp tại địa điểm sắp diễn ra trận

đấu ở nước ngoài.

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


GIAO LƯU ĐỘI TUYỂN SAU GIẢI ĐẤU
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/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/video/truc-tuyen/doi-tuyen-u23-viet-nam-giao-luu-nguoi-ham-mo-tphcm-102454.html


CHƯƠNG TRÌNH

CỘNG ĐỒNG



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.

CHUYẾN XE MÙA XUÂN

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/hao-huc-nhung-chuyen-xe-tet-sum-vay-dua-sinh-ngheo-ve-que-don-tet-1172376.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/tet-hanh-phuc-la-tet-sum-vay-1173282.html


LŨ LỤT, HẠN MẶN
CÁC HOÀN CẢNH NGẶT NGHÈO

HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO KHÓ KHĂN

Các hoạt động trao tiền hỗ trợ, 

lương thực – thực phẩm cho người 

dân vùng bị lũ lụt và các hoàn cảnh 

khó khăn.

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...



CHẠM VÀO ƯỚC MƠ
CHƯƠNG TRÌNH

'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 bão 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://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QYIy6FaL-wA&feature=emb_logo


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


CHỐNG DỊCH COVID-19
HỖ TRỢ TUYẾN ĐẦU

• 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


Theo số liệu báo cáo của Sở GD-ĐT

TP.HCM với Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND

TP) ngày 14.9, chỉ riêng tại TP.HCM đã có

hơn 1.500 em học sinh rơi vào cảnh

mồ côi vì mất đi cha mẹ hoặc người bảo

trợ. Con số khiến ai cũng phải bàng

hoàng, xót xa thương cảm.

Đứng trước thực trạng đau lòng ấy,

Báo Thanh Niên quyết định phát

động Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi

do đại dịch Covid-19 nhằm giúp đỡ các

em vượt qua nỗi đau quá lớn, lấp bớt

phần nào khoảng trống tình cảm và nỗi

âu lo đời thường, giúp các em có được

tình cảm ấm áp và sự chăm sóc tận tình

của cộng đồng.

https://thanhnien.vn/loi-keu-goi-bao-tro-tre-mo-coi-do-dai-dich-covid-19-post1112133.html
https://thanhnien.vn/loi-keu-goi-bao-tro-tre-mo-coi-do-dai-dich-covid-19-post1112133.html
https://thanhnien.vn/cung-bao-thanh-nien-di-tiep-chang-duong-dai-post1415985.html
https://thanhnien.vn/loi-keu-goi-bao-tro-tre-mo-coi-do-dai-dich-covid-19-post1112133.html


CÙNG EM HỌC TRỰC TUYẾN
TRAO THIẾT BỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO HS CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều phụ huynh đã không thể

mua nổi thiết bị điện tử cho con học trong bối cảnh

không được đến trường do dịch Covid-19 bùng phát.

Nhiều em đã gián đoạn việc học, không có cơ hội tiếp

thu kiến thức.

Đứng trước thực trạng này, FPT Shop cùng với Trung

ương Đoàn và Báo Thanh Niên thực hiện chương trình

“Cùng em học trực tuyến”.

Theo đó, từ ngày 16 - 25.11.2021, chương trình đã trao

tặng hàng trăm máy tính bảng cho các em học sinh có

hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện thuộc TP.HCM.

https://thanhnien.vn/cau-hoc-tro-lop-4-hao-huc-mat-ngu-vi-duoc-tang-may-tinh-bang-post1401847.html
https://thanhnien.vn/gan-het-hoc-ky-1-cau-hoc-tro-vo-oa-vi-sap-duoc-nhin-thay-co-giao-post1404325.html
https://thanhnien.vn/chuong-trinh-gi-ai-cung-khoc-post1402345.html
https://thanhnien.vn/nhung-hoc-sinh-den-hom-nay-van-chua-mot-ngay-duoc-hoc-truc-tuyen-post1401835.html


GIÁO DỤC
TUYỂN SINH



CHỌN NGÀNH HỌC CHO 
TƯƠNG LAI

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

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.

Chương trình được tổ chức thực hiện qua hình thức truyền hình

trực tuyến trên các kênh truyền thông của Báo Thanh Niên.

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


TƯ VẤN MÙA THI
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 hổ 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


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.

GIAN HÀNG

TUYỂN SINH



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...

TUYỂN SINH



• 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.

BÍ QUYẾT ÔN THI
TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

https://www.youtube.com/watch?v=VYtGC9ZgbYQ
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


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.

GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10, TỐT NGHIỆP THPT



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.

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

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...

TIẾP SỨC

MÙA THI

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



Báo Thanh Niên thực hiện chuyên đề “Hỏi nhanh về Covid-19”

nhằm cung cấp kiến thức và giải đáp thắc mắc về dịch Covid-19 để

bạn đọc chủ động phòng ngừa và chữa trị đúng cách.

Bạn đọc gửi câu hỏi thông qua:

Email suckhoethanhnien247@gmail.com hoặc bình luận trực tiếp

dưới các bài viết thuộc chuyên đề.

https://thanhnien.vn/hoi-nhanh-ve-covid-19/


TƯ VẤN SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN

Với chủ trương F0 cách ly, theo dõi tại nhà và sự quá tải của bệnh viện, nhiều

người dân lo lắng, nhiều câu hỏi được đặt ra: Làm sao tôi biết mình bị Covid-19?

Tự xét nghiệm nhanh như thế nào? Nếu dương tính thì phải làm gì?...

• Bên cạnh việc trả lời các thắc mắc cho bạn đọc, bác sĩ sẽ phân tích

các bài thuốc, cách chữa trị đang được truyền nhau trên mạng.

• Việc có ý kiến chính thức của một bác sĩ nổi tiếng, đúng chuyên

ngành sẽ giúp người dân giải tỏa được các vấn đề trên.

• Trong suốt chương trình, người xem có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho

bác sĩ.

BÁC SĨ ƠI

https://www.youtube.com/watch?v=cLmYJpp-6VU&list=PLLsO3pH5RkARehkmUrM7Uh9b7ilhlOo93&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dUqwJFWNiMg&list=PLLsO3pH5RkARehkmUrM7Uh9b7ilhlOo93&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hqniRXi2nhk&list=PLLsO3pH5RkARehkmUrM7Uh9b7ilhlOo93&index=13


DẠ DÀYTƯ VẤN
SỨC KHỎE

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.

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


MỖI NGÀY
Các bài viết thuộc chuyên đề cung cấp cho bạn

đọc các kiến thức, kinh nghiệm, mẹo vặt,… hỗ trợ

cho việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.



ĂN
SỐNG
Lựa chọn thực phẩm sạch đảm bảo 

sức khỏe người tiêu dùng là nội dung 

của các bài viết thuộc chuyên đề này.

https://thanhnien.vn/doi-song/xu-huong-tieu-dung-thit-mat-sach-tuoi-ngon-cua-nguoi-noi-tro-viet-1138913.html


CHUYÊN TRANG
HỢP TÁC



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.

CHUYÊN TRANG

DU LỊCH

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


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.

CHUYÊN TRANG

LÀM ĐẸP

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


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.

CHUYÊN TRANG

VIỆC LÀM

https://vieclam.thanhnien.vn/


Chuyên trang

GƯƠNG SÁNG

Từ tháng 5.2021 đến cuối tháng 10.2021, Báo Thanh

Niên mở chuyên trang Gương sáng biên cương trên Thanh

Niên nhật báo, Báo Thanh Niên điện tử và các trang mạng xã

hội.
Chuyên trang sẽ đăng tải bài viết, hình ảnh giới thiệu cá nhân,

tổ chức điển hình, tích cực, giàu thành tích trong công tác xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc ở khu vực biên giới, hải đảo, bao

gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục…

Qua đó cổ vũ, lan tỏa những tấm gương sáng sống và cống

hiến hết mình vì quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ vững

chắc và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.

https://thanhnien.vn/doi-song/guong-sang-bien-cuong/
https://thanhnien.vn/doi-song/guong-sang-bien-cuong/
https://thanhnien.vn/doi-song/guong-sang-bien-cuong/
https://thanhnien.vn/doi-song/guong-sang-bien-cuong/


MỘT SỐ NHÃN HÀNG ĐỒNG HÀNH
CÙNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, SỰ KIỆN CỦA BÁO THANH NIÊN
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