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QUY TẮC THÂN THIỆN - HIỆU QUẢ

✓Chúng ta cùng học hỏi –
hãy tham gia tích cực với
thái độ cởi mở. 

✓Tôn trọng sự khác biệt về ý
kiến, suy nghĩ

✓Lắng nghe người khác và tự
tin phát biểu ý kiến hoặc
đặt câu hỏi. 



LÀM QUEN – “HÒ HẸN NHANH”

✓ Mỗi người lấy 1 tờ giấy A4 và vẽ
bất cứ cái gì mình muốn để thể
hiện mình. 

✓ Tên và nơi mình đang làm việc/ 
dự án mình đang ấp ủ. 

✓ Kỳ vọng của mình trong buổi
hôm nay 

✓ Di chuyển, gặp gỡ và giao lưu
với người mình chưa từng gặp
hoặc chưa nói chuyện nhiều

✓ Chia sẻ tại sao mình chọn hình
vẽ biểu tượng đó và kỳ vọng
của mình. 

Trong vòng 5 phút
Bao nhiêu người?



NỘI DUNG

✓Từ MDGs đến SDGs

✓Các nguyên tắc của Chương trình Nghị sự 2030

✓Sơ lược về SDGs tại Việt Nam 

✓SDGs với chúng ta? 



Mục tiêu Thiên niên kỷ MDGs



8 mục tiêu thiên niên kỷ - 2015

1. Triệt để loại trừ tình trạng bần cùng (nghèo cùng cực) và
thiếu ăn:

2. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học:

3. Nâng cao bình đẳng giới và vị thế, năng lực của phụ nữ:

4. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em:

5. Cải thiện sức khỏe sinh sản

6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác:

7. Đảm bảo sự bền vững của môi trường

8. Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển



Các chỉ tiêu MDG toàn cầu đã thực hiện
thành công

▪ MDG1: Tình trạng nghèo cùng cực giảm một nửa
▪ MDG 2: Chênh lệch giáo dục Tiểu học giữa trẻ em gái và

trẻ em trai đang được loại bỏ
▪ MDG 3: Sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động chính trị

gia tăng đáng kể
▪ MDG 6: Cuộc chiến chống sốt rét và lao phổi đang tiến

tới thành công
▪ MDG 7: Thêm 2,3 tỷ người được sử dụng nước có chất

lượng tốt hơn
▪ MDG 8: Trợ giúp phát triển lại gia tăng & thế giới kết nối

nhiều hơn



Nhưng, còn những công việc chưa hoàn thành

▪ MDG 2: 90%  trẻ em ở các vùng đang phát triển đã đến
trường, nhưng 58 triệu em chưa đến trường

▪ MDG 4: Tỷ lệ tử vong trẻ em giảm được 1/2 nhưng không
giảm được 2/3  

▪ MDG 5: Không thực hiện được, cần phải nỗ lực nhiều hơn
nữa để giảm tử vong ở các bà mẹ

▪ MDG 6: Việc sử dụng thuốc kháng vi-rút cứu được nhiều
mạng sống nhưng phải được duy trì và mở rộng

▪ MDG7: Sự xuất hiện nhiều xu hướng mới đe dọa tính bền
vững về môi trường

▪ Kết quả thực hiện chênh lệch giữa các vùng, quốc gia, địa
phương

▪ Mục tiêu 8 về quan hệ hợp tác, đối tác: YẾU



MDGs: Ưu điểm

✓ Thể hiện sự công nhận rõ ràng của cộng đồng quốc tế về sự 
cấp bách của vấn đề xã hội và chia sẻ trách nhiệm để giải 
quyết những vấn đề này

✓ Dẫn dắt hoạt động của quốc tế , quốc gia và địa phương;  tăng 
sự tham gia của nhiều bên liên quan; làm gia tăng ổn định 
nguồn vốn ODA .

✓ Tạo môi trường thuận lợi cho các phương pháp tiếp cận liên 
ngành trong một số lĩnh vực

✓ Giúp cải thiện số liệu và kiến thức về các vấn đề xã hội



MDGs: Hạn chế

➢ Tập trung vào mục tiêu cuối chứ không quan tâm đến phương 
tiện thực hiện -- những yếu tố làm thay đổi, không gian chính 
sách

➢ Sử dụng chỉ tiêu đặt ở mức trung bình chung của quốc gia, thiếu 
phân tổ -- leaving no one behind, nhóm dễ tổn thương, v.v...

➢ Thường bị hiểu nhầm là mục tiêu/chỉ tiêu đặt ra cho quốc gia 
chứ không phải là cho toàn bộ các quốc gia – điều kiện cụ thể 
của quốc gia

➢ Phát triển xã hội, phát triển con người: mục tiêu chính xóa đói
giảm nghèo. Các MDG chưa bao gồm các yếu tố chi phối phát
triển – kinh tế, xung đột, quản trị quốc gia

➢ Chưa thể hiện được nguyên nhân của nghèo đói và bất bình 

đẳng

✓ Phù hợp với các nước đang phát triển

.



Trắc nghiệm Nhanh

A. Hà Nội nghèo hơn

B. TP HCM nghèo hơn

C. Nghèo như nhau

D. Không ở đâu nghèo cả



Đồ thị 10.2. Chỉ số nghèo đếm đầu (H) theo từng chiều 

thiếu hụt (%), theo thành phố

An sinh XH Dvụ nhà Clượng, dtích

nhà

Y tế An ninh Thgia XH Giáo dục Thu nhập

Hà Nội TP Hồ Chí Minh



Các SDG: 17 Mục tiêu



So sánh Chương trình 

Nghị sự 2030 và 

MDGs



3 tiêu chí so sánh

➢ Cấu trúc

Chương trình Nghị sự  (không chỉ là Khung kết quả)

➢ Phạm vi

Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững cân 

bằng và tích hợp

➢ Cách tiếp cận

Thay đổi cách tiếp cận: giải quyết MDGs chưa hoàn 

thành và đặt mốc phấn đấu cao hơn

.



SDGs

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030

KHUNG

KẾT QUẢ
Mục tiêu

PTBV

TẦM NHÌN 

— & —

CÁC NGUYÊN  TẮC
Được phản ảnh trong tuyên bố

Đối tác toàn cầu

Các công cụ thực hiện (MoIs)

THỰC HIỆN 

THEO DÕI THỰC 

HIỆN VÀ ĐÁNH 

GIÁ 

CẤU TRÚC



Quan điểm tích hợp và cân bằng

tất cả các khía cạnh

17 mục tiêu

169 chỉ tiêu

5 “Ps”

Phát triển Bền vững

PHẠM VI

Rộng hơn



ĐÓI TÁC 

HÒA BÌNH 

CON NGƯỜI 

HÀNH TINH 

THỊNH 

VƯỢNG 

5 «Ps» Của CT Nghị sự 2030 



SDGs: 5 chủ đề, 5 Ps

• People - Con người (1-6): Chấm dứt đói nghèo, y 
tế và giáo dục

• Prosperity - Thịnh vượng (7-11):  Đảm bảo cuộc
sống ấm no thịnh vượng

• Planet - Hành tinh (12-15): Bảo vệ hành tinh, hành
động chống biến đổi khí hậu

• Peace - Hòa bình (16): Xây dựng xã hội hòa bình
và công bằng

• Partnership - Quan hệ đối tác (17): Tăng cường
tình đoàn kết và tham gia của các quốc gia và mọi
người



Hoàn thiện phần việc còn

dang dở của MTTNK là

mục tiêu cốt lõi của

chương trình nghị sự mới



Sơ đồ thiết kế bởi The Guardian
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Quan hệ đối tác toàn cầu

Hòa bình

Bất bình đẳng

Cơ sở hạ tầng

Tăng trưởng và việc làm

Năng lượng

Sức khỏe

Giáo dục

Bình đẳng giới



TIẾP CẬN

Công việc chưa hoàn thành

phải được giải quyết theo

cách thức mới



Những hạn chế
Về cách tiếp cận nghèo đói của MTTNK 

• Một ngưỡng nghèo đói toàn cầu

• Số liệu trung bình che dấu sự bất bình đẳng

• Tập trung vào một khía cạnh nghèo đói. 



Chỉ tiêu 1.1. Xóa nghèo cùng cực

theo chuẩn toàn cầu

Chỉ tiêu 1.2. Giảm một nửa nghèo

đói theo chuẩn quốc gia

Cách tiếp cận của MTPTBV



Cách tiếp cận của MTPTBV 

1.2. Đến 2030, giảm ít nhất một nửa nghèo tỷ lệ nghèo ở nam giới, 

phụ nữ và trẻ em mọi lứa tuổi trong tất cả các chiều nghèo theo

định nghĩa quốc gia

1.3. Các hệ thống và biện pháp đảm bảo an sinh xã hội

1.4. Quyền bình đẳng của tất cả mọi người đối với nguồn lợi và tiếp

cận dịch vụ, đất đai ....



Các nguyên tắc của

chương trình nghị sự

2030 là gì? 



6 nguyên tắc

1. Quyền làm chủ quốc gia

2. Cách tiếp cận bao trùm và có sự tham gia

3. Tính phổ quát

4. Không bỏ ai lại phía sau, tiếp cận những đối tượng khó

tiếp cận nhất trước

5. Cách tiếp cận dựa trên nhân quyền (quyền con người)  

6. Cách tiếp cận tích hợp để phát triển bền vững



BÀI TẬP NHÓM 

Các nhóm thảo luận và sắp xếp các chỉ tiêu vào các mục

tiêu tương ứng.

Vòng 1: People – Các mục tiêu 1 - 6

Vòng 2: Prosperity – Các mục tiêu 7 - 11 

Vòng 3: Planet – Các mục tiêu 12 – 15 

Vòng 4: Peace – Mục tiêu 16 

Vòng 5: Partnership – Mục tiêu 17 

Kết thúc: Các nhóm có được 1 bộ 17 mục tiêu và các chỉ

tiêu tương ứng



VIỆT NAM
DỰ THẢO

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



 Dựa trên 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể của CTNS 
2030 vì sự PTBV của LHQ để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ
phù hợp cho Việt nam

 Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, khả năng và ưu tiên phát triển
của Việt Nam trong từng giai đoạn

 Có tính kế thừa từ các chiến lược, chính sách, chương trình kế
hoạch phát triển hiện hành chủ yếu, quan trọng của quốc gia, cụ
thể:
➢ Định hướng chiến lược PTBV ở Việt nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam) 
➢ Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020
➢ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020
➢ Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
➢ Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KHHĐ



KẾT CẤU 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. QUAN ĐIỂM

2. CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 
2030 

3. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ PHÂN KỲ THỰC HIỆN 

4. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6. PHỤ LỤC



QUAN ĐIỂM

• Con người là trung tâm của PTBV. Phát huy tối đa nhân tố
con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục
tiêu của PTBV; 

• Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình
phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa
phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, 
môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm
quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

• Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, 
các cấp chính quyền, các Bộ, ngành và địa phương; của các
cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân
cư và mỗi người dân



QUAN ĐIỂM

• Tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có
cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn
lực chung và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra
những nền tảng vật chất, tri thức và văn hoá tốt đẹp cho
những thế hệ mai sau. Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận
những đối tượng khó tiếp cận nhất trước, bao gồm trẻ em, 
phụ nữ, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng
bào vùng sâu, vùng xa và những đối tượng dễ bị tổn thương
khác

• Đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần
của mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, xã
hội dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nền kinh tế độc
lập tự chủ vàchủ động hội nhập quốc tế để PTBV đất nước



VSDGs VÀ CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

- 17 SDGs

- 115 mục tiêu cụ thể

Nổi bật: Vai trò tham gia của người dân, các
nhóm cộng đồng, nhóm chính trị, xã hội, v.v…



quốc gia và toàn cầu

• Một ‘sân chơi’ chung cho tất cả mọi người

• Một thứ ngôn ngữ chung khi trao đổi với các

đối tác

SDGs có ích gì cho các tổ chức xã hội? 



BÀI TẬP CÁ NHÂN

Bài tập 2a: 
- Viết ra giấy dính ít nhất 03 hoạt động chính của tổ chức / dự án

của bạn. Nếu các bạn không làm cho tổ chức/ dự án nào thì ghi
ra 03 vấn đề của cộng đồng mà bạn đang rất quan tâm tới. 

- Mỗi tờ giấy dính chỉ ghi 01 hoạt động / vấn đề
- Chờ hướng dẫn tiếp theo.



BÀI TẬP CÁ NHÂN

Bài tập 2b: 
- Tập trung vào ý tưởng dự án bạn định nộp đề xuất vào Quỹ Rút

ngắn Khoảng cách của LIN. 
- Làm theo tờ hướng dẫn được phát


