
Bối cảnh 

Tháng 9 năm 2015, Đại hội đồng LHQ đã thông qua Chương 
trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các mục tiêu 
Phát triển Bền vững (SDGs). Chương trình Nghị sự 2030 bao 
gồm 17 mục tiêu để chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh 
và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người như là một 
phần trong chương trình phát triển bền vững mới. Mỗi mục 
tiêu đều có các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư chịu trách nhiệm điều phối, giám sát và báo cáo 
Chương trình nghị sự 2030. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối 
hợp tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn với các bên liên 
quan để soạn thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (NAP) 
đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua vào ngày 10 tháng 
5 năm 2017.

Các mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi phải đưa ra một 
bộ mục tiêu và chỉ số tham vọng và hoàn thiện hơn so với 
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã được đề ra trước 
đây. Việc giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Việt 
Nam với 115 chỉ tiêu bao trùm cả ba khía cạnh xã hội, kinh tế 
và môi trường của phát triển bền vững là một nhiệm vụ đầy 
thách thức.

Trong khuôn khổ Chương trình Sáng kiến “Triển khai thực 
hiện Chương trình nghị sự 2030 của Bộ Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế CHLB Đức”, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) hỗ 
trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực giám sát và báo 
cáo Chương trình nghị sự 2030.

Mục tiêu của chúng tôi 

Mục tiêu tổng thể của Chương trình là tăng cường năng lực 
của Chính phủ Việt Nam trong việc theo dõi và báo cáo việc 
thực hiện Chương trình 2030. 

Cách tiếp cận của chúng tôi

Dự án hỗ trợ đối tác chính là Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong ba 
lĩnh vực chính: 

1. Cải thiện thể chế thực hiện Chương trình nghị sự 2030 

• Hỗ trợ các bộ, ngành và các tỉnh xây dựng Kế hoạch hành 
động thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

• Phối hợp với Tổng cục Thống kê về các chỉ số để theo 
dõi tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

• Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng hướng dẫn lồng 
ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào hệ thống chỉ 
tiêu thống kê quốc gia.

• Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm giám sát tiến 
trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

• Hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hướng dẫn cơ chế 
báo cáo các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Triển khai thực hiện Chương trình 2030
về Phát triển Bền vững ở Việt Nam

Thực hiện bởi:



2. Tăng cường năng lực 

• Tăng cường năng lực về thống kê, các phương pháp sáng 
tạo trong thu thập dữ liệu, các công cụ giám sát và báo cáo.

• Tổ chức nâng cao nhận thức nhằm tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức về Chương trình nghị sự 2030 tại Việt Nam. 

3. Trao đổi tri thức trong khu vực và quốc tế
 
• Hỗ trợ việc chuẩn bị Báo cáo Quốc gia Tự nguyện thường 

niên năm 2018 cũng như hỗ trợ đoàn đại diện Việt Nam 
tham dự Diễn đàn Cấp Cao ở New York.

• Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tham gia vào các mạng lưới quốc 
tế và khu vực về trao đổi kinh nghiệm và các sáng kiến trong 
quá trình triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030.
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