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Phát triển bền vững (PTBV) là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội 
loài người. Tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra từ ngày 25-27/9/2015 tại New York, 
Hoa Kỳ, Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (CTNS 2030) đã được các nước thành viên 
LHQ đồng thuận thông qua. Lãnh đạo cấp cao Nhà nước Việt Nam tham dự Hội nghị đã khẳng định Việt 
Nam ủng hộ và cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực cần thiết, huy động tất cả các bộ, ngành, địa phương, 
các tổ chức, cộng đồng và người dân để thực hiện thành công CTNS 2030 và tất cả các mục tiêu PTBV.

CTNS 2030 có độ bao phủ chính sách phổ quát, rộng lớn, vì lợi ích của mọi người dân trên toàn thế 
giới, cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình này đã đưa ra tầm nhìn cho giai đoạn phát triển 
15 năm (2016-2030) trên phạm vi toàn cầu với 17 mục tiêu PTBV và 169 mục tiêu cụ thể, định hướng 
phương thức thực hiện, các quan hệ đối tác toàn cầu và các hành động triển khai thực hiện. Các mục 
tiêu PTBV đến năm 2030 là sự tiếp nối của Các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trong giai đoạn 
2000-2015 và cũng là sự cụ thể hóa của Chương trình nghị sự 21 được LHQ thông qua vào năm 1992.

Thực hiện cam kết quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 
5 năm 2017 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện CTNS 2030 (KHHĐQG 2030). KHHĐQG 2030 đã 
đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan và các tỉnh/
thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua KHHĐQG 2030, 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể 
của CTNS 2030 đã được quốc gia hóa thành 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam, 
phù hợp với điều kiện và bối cảnh phát triển của Việt Nam. 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam phản ánh 
150/169 mục tiêu cụ thể toàn cầu. 

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu gần 5 năm Việt Nam thực hiện CTNS 2030 và cũng 
là năm cuối của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
2016-2020, tạo đà cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 và Chiến lược phát 
triển kinh tế-xã hội 2021-2030. Sau gần 5 năm thực hiện CTNS 2030, thứ hạng của Việt Nam về chỉ số 
PTBV liên tục tăng lên trong thời gian qua, xếp thứ 49/166 nước vào năm 2020.

Năm 2020 cũng là năm chứng kiến Đại dịch Covid-19 và tác động toàn diện của nó trên phạm vi toàn 
cầu. Đại dịch Covid-19 có nguy cơ gây ra khủng hoảng kinh tế, xã hội ở nhiều quốc gia, nhất là các nước 
đang phát triển và các nước chậm phát triển, làm tăng rủi ro không hoàn thành 17 mục tiêu PTBV vào 
năm 2030 ở nhiều nước. Bước vào giai đoạn mới 2021-2030, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức 
tạp hơn dự báo. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia, kinh tế thế giới phục 
hồi chậm hơn; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng, nhiều nước tăng cường bảo hộ 
thương mại trong những năm gần đây. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh, cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư và kinh tế số trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại. Thiên tai, 
dịch bệnh diễn biến khó lường gây ra những thiệt hại nặng nề đến thành tựu phát triển của các quốc 
gia trên thế giới. 

Trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị triển khai Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 và Kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 và sau gần 5 năm thực hiện CTNS 2030 tại Việt Nam, Báo cáo 
quốc gia năm 2020: tiến độ 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững được xây dựng nhằm 
mục đích: (i) Cập nhật tình hình thực hiện trong giai đoạn 5 năm vừa qua và đánh giá khả năng hoàn 
thành các mục tiêu PTBV của Việt Nam vào năm 2030; (ii) Nêu lên những khó khăn thách thức đặt ra 
trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV, có tính đến tác động của Đại dịch Covid-19 trên phạm vi 
toàn cầu và tại Việt Nam; (iii) Đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu 
PTBV trong giai đoạn 5 năm tới. 
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Việc đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành các mục tiêu PTBV dựa trên phân tích số liệu các chỉ tiêu 
thống kê PTBV Việt Nam (ban hành tại Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/1/2019 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư) và Lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030 (ban hành tại Quyết định 
681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ). Kết quả dự báo khả năng hoàn thành mục tiêu 
chung và từng mục tiêu PTBV cụ thể sẽ được thể hiện theo 3 mức gồm: đạt được mục tiêu vào năm 2030 
(thể hiện bằng thẻ màu xanh - hoặc điểm 3); còn gặp khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu vào 
năm 2030 (thể hiện bằng thẻ màu da cam - hoặc điểm 2) và rất khó đạt mục tiêu vào năm 2030 (thể hiện 
bằng thẻ màu đỏ - hoặc điểm 1)1.    

Quá trình xây dựng Báo cáo đã huy động sự tham gia của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, 
tổ chức xã hội, các tổ chức trong nước và quốc tế, đại diện doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các nhà 
khoa học, chuyên gia. Nguồn thông tin, số liệu trong Báo cáo được sử dụng từ Báo cáo thực hiện các 
mục tiêu phát triển bền vững của các bộ, ngành; số liệu công bố của Tổng cục Thống kê; các báo cáo 
trên các lĩnh vực do các bộ, ngành, tổ chức trong nước và quốc tế công bố gần đây. Việc xây dựng, hoàn 
thiện và công bố Báo cáo đã được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP) và Quỹ Hanns Seidel Stiftung (HSF)-Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.

1  Việc dự báo mức độ hoàn thành mục tiêu PTBV đến năm 2030 theo 3 mức dựa theo phân tích tiến trình thực hiện các mục 
tiêu PTBV trong những năm qua và dự báo xu hướng trong những năm tới. Việc thiếu số liệu và thông tin hiện có để phản 
ánh tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV cũng được coi là thách thức cần giải quyết.   
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Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

CTNS 2030 được tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9 năm 2015, cung 
cấp một kế hoạch chung về hòa bình và thịnh vượng cho con người và hành tinh trong hiện tại và tương 
lai. Trọng tâm của CTNS 2030 là 17 mục tiêu PTBV (SDGs), là lời kêu gọi hành động khẩn cấp cho tất cả 
các quốc gia trên thế giới nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững cho tất cả mọi người ở mọi 
nơi. Các mục tiêu PTBV nhấn mạnh việc chấm dứt nghèo đói và các thiếu thốn khác phải đi đôi với các 
chiến lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng 
đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bảo tồn đại dương và rừng của chúng ta.

17 mục tiêu PTBV được xây dựng và hình thành dựa trên nhiều thập kỷ làm việc của các quốc gia và LHQ, 
cụ thể:

 - Vào tháng 6 năm 1992, tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất ở Rio de Janeiro, Brazil, hơn 178 quốc gia đã 
thông qua Chương trình nghị sự 21, một kế hoạch hành động toàn diện nhằm xây dựng mối quan hệ 
đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững nhằm cải thiện cuộc sống con người và bảo vệ môi trường.

 - Các quốc gia thành viên nhất trí thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên 
niên kỷ vào tháng 9 năm 2000. Hội nghị thượng đỉnh đã dẫn đến việc xây dựng tám Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ (MDGs) để giảm nghèo cùng cực vào năm 2015.

 - Tuyên bố Johannesburg về Phát triển bền vững và Kế hoạch Thực hiện được thông qua tại Hội nghị 
Thượng đỉnh Thế giới về phát triển bền vững ở Nam Phi năm 2002, tái khẳng định các cam kết của 
cộng đồng toàn cầu về xóa nghèo và môi trường, được xây dựng dựa trên Chương trình nghị sự 21 
và Tuyên bố Thiên niên kỷ, trong đó nhấn mạnh nhiều hơn đến quan hệ đối tác đa phương.

 - Tại Hội nghị của LHQ về phát triển bền vững (Rio + 20) ở Rio de Janeiro, Brazil vào tháng 6 năm 2012, 
các nước thành viên đã thông qua Văn kiện kết quả «Tương lai mà chúng ta muốn», trong đó quyết 
định khởi động một quá trình xây dựng SDGs dựa trên MDGs và thành lập Diễn đàn Chính trị cấp cao 
của LHQ về phát triển bền vững.

 - Năm 2013, Đại hội đồng LHQ đã thành lập Nhóm công tác mở gồm 30 thành viên để xây dựng một 
đề xuất về SDGs.

 - Vào tháng 1 năm 2015, Đại hội đồng LHQ đã bắt đầu quá trình đàm phán về chương trình nghị sự 
phát triển sau năm 2015. Kết quả của quá trình này là việc thông qua CTNS 2030 với 17 mục tiêu PTBV 
tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững của LHQ vào tháng 9 năm 2015. 

Quốc gia hóa tại Việt Nam

Thực hiện cam kết quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (KHHĐQG 2030) tại Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 
10 tháng 5 năm 2020. KHHĐQG 2030 đã xác định 17 mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030 với 115 
mục tiêu cụ thể và phân kỳ thực hiện theo 2 giai đoạn là giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2030. 
KHHĐQG 2030 giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và đề ra các nhiệm vụ, 
giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu PTBV tai Việt Nam.

Để tạo cơ sở pháp lý và thúc đẩy triển khai thực hiện KHHĐQG 2030, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
các bộ, ngành và địa phương đã ban hành các văn bản sau:

 - Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về phát triển bền vững.

 - Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.
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 - Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

 - Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 
giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của Bộ, ngành và địa phương.

 - 17/22 bộ, ngành và 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Kế hoạch hành động 
thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững

Việc giám sát, đánh giá các mục tiêu PTBV là một nội dung trọng tâm trong việc thực hiện CTNS 2030 tại 
Việt Nam, theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Hệ thống gồm 158 chỉ tiêu thống kê phát triển 
bền vững Việt Nam tại Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/1/20192, trong đó: (i) 38 chỉ tiêu thuộc 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật Thống kê 2015; (ii) 112 chỉ tiêu tương tự 101 chỉ 
tiêu PTBV ở cấp độ toàn cầu; (iii) 32 chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ ngành: Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội…Trách nhiệm thu thập và tổng hợp dữ liệu cho các chỉ tiêu thống kê phát 
triển bền vững Việt Nam được quy định trong Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT nêu trên, cụ thể: Tổng cục 
Thống kê (TCTK) chịu trách nhiệm thu thập 62 chỉ tiêu (39,2%); 21 Bộ và cơ quan khác chịu trách nhiệm 
thu thập 96 chỉ tiêu (60,8%).

Nhằm lượng hóa mức độ đạt được các mục tiêu PTBV, Lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV đến năm 
2030 đã được ban hành tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Lộ trình 
là một căn cứ để các bộ, ngành và địa phương xây dựng các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm và là một thước đo để đánh giá mức độ đạt được của các mục tiêu 
PTBV tại các mốc thời gian 2020, 2025, 2030. 

Để hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong công tác giám sát, đánh giá các mục tiêu PTBV, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư đã ban hành Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu PTBV Việt Nam đến năm 
2030 (Quyết định số 468/QĐ-BKHĐT ngày 26/3/2020). Theo đó, các mục tiêu PTBV được giám sát, đánh 
giá thông qua hệ thống 158 chỉ tiêu PTBV (ban hành tại Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT) và đánh giá mức 
độ đạt được đến năm 2020, 2025, 2030 căn cứ vào lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV Việt Nam đến 
năm 2030 (ban hành tại Quyết định 681/QĐ-TTg). Việc giám sát, đánh giá các mục tiêu PTBV có sự tham 
gia của các bên liên quan bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; các bộ, 
ngành, cơ quan; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức xã hội, các hội 
nghề nghiệp; các tổ chức phi chính phủ; các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia và cộng 
đồng doanh nghiệp. Hàng năm, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương gửi Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu PTBV về Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định, báo cáo giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu PTBV gồm: 

 - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu PTBV hàng năm.

 - Báo cáo quốc gia thực hiện các mục tiêu PTBV theo định kỳ.

2 Bộ chỉ tiêu được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc chính: (1) Đảm bảo phản ánh và đánh giá được 17 mục tiêu chung và 115 
mục tiêu cụ thể của Việt Nam (tương ứng với 17 mục tiêu chung và 145 mục tiêu cụ thể của toàn cầu); (2) Bảo đảm tính tương 
thích, so sánh được quốc tế nhưng vẫn đáp ứng được điều kiện thực tiễn và nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam; (3) 
Đảm bảo tính khả thi và thống nhất với các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác của Việt Nam.
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 - Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu PTBV (Báo cáo VNR).

 - Báo cáo PTBV theo chuyên đề, báo cáo đột xuất khác.

Các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các bên liên quan khác được khuyến 
khích gửi báo cáo cung cấp thông tin, nội dung nghiên cứu, đánh giá, phản biện về các mục tiêu PTBV 
về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan quản lý ngành/lĩnh vực.

Năm 2018, Việt Nam là một trong 47 quốc gia thực hiện Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện tại Diễn đàn 
Chính trị cấp cao về phát triển bền vững. Báo cáo đã đánh giá tiến độ đạt được đối với 17 mục tiêu PTBV 
của Việt Nam, chia sẻ khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm của Việt Nam với các quốc gia trên 
thế giới. Việc thực hiện Báo cáo VNR khẳng định cam kết của Việt Nam trong thực hiện CTNS 2030, đặc 
biệt là công tác giám sát, đánh giá và báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu PTBV. 

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay đối với công tác giám sát, đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV 
là thực trạng thiếu số liệu theo Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT. Theo rà soát trong quá trình xây dựng Báo 
cáo, hiện mới có 114/158 chỉ tiêu theo Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT là có số liệu ở dạng tổng quốc gia. 
Số liệu dưới dạng phân tổ còn thiếu, đặc biệt là theo tiêu chí và nhóm đối tượng, nhất là nhóm yếu thế 
(như trẻ em, người khuyết tật…), để có thể xem xét đa chiều và đánh giá đầy đủ việc thực hiện nguyên 
tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau” của CTNS 2030. Việc thiếu số liệu cũng là một hạn chế không thể tránh 
khỏi trong quá trình xây dựng Báo cáo quốc gia năm 2020.
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Trong phần này, Báo cáo sẽ tập trung xem xét tiến trình thực hiện 115 mục tiêu cụ thể thuộc 17 mục tiêu 
PTBV của Việt Nam. Việc rà soát, đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV sẽ căn cứ vào: i) 158 chỉ 
tiêu thống kê PTBV Việt Nam được ban hành theo Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ii) Lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030 được 
ban hành tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Số liệu sử dụng để phân tích sẽ giới hạn từ năm 2010 đến năm 2019, trước khi xảy ra Đại  dịch Covid-19 
trên phạm vi toàn cầu và trọng tâm phân tích sẽ hướng đến giai đoạn 2015-2019 - tức là kể từ khi 
CTNS 2030 được thông qua. Tuy nhiên, Báo cáo cũng phân tích tác động trực tiếp, tức thì của Đại dịch 
Covid-19 đến kết quả thực hiện một số mục tiêu như mục tiêu 1 về xóa nghèo; mục tiêu 2 về xóa đói; 
mục tiêu 3 về sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc; mục tiêu 4 về giáo dục có chất lượng; mục tiêu 5 về 
bình đẳng giới; mục tiêu 8 về tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững và mục tiêu 10 về giảm bất bình 
đẳng trong xã hội.  

Việc phân tích các chỉ tiêu thống kê dựa trên số liệu hiện có là nhằm giám sát tiến trình thực hiện các 
mục tiêu PTBV, đánh giá xu hướng hiện tại và dự báo cho những năm tới, xem Việt Nam đang ở đâu và 
liệu có thể đạt được mục tiêu mà Lộ trình đặt ra tới năm 2030 hay không. Cuối phần đánh giá của mỗi 
mục tiêu PTBV sẽ khái quát lại các phân tích, nêu những thách thức mà Việt Nam cần vượt qua và tổng 
hợp lại kết quả đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu cụ thể bằng một sơ đồ mạng mô tả kết quả dự 
báo đến 2030 dựa theo kết quả chấm điểm mức độ hoàn thành: 3 điểm - sẽ đạt được mục tiêu vào năm 
2030; 2 điểm - còn gặp khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu vào năm 2030 và 1 điểm - rất khó đạt 
mục tiêu vào năm 2030. 

Trên cơ sở kết quả đánh giá từng mục tiêu, một bảng tổng hợp lại kết quả dự báo mức độ hoàn thành 
các mục tiêu PTBV cũng được mô tả dưới dạng các thanh màu, tương ứng với điểm số: 3 - màu xanh (sẽ 
đạt được mục tiêu vào năm 2030); 2 - màu da cam (còn gặp khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu 
vào năm 2030) và 1 - màu đỏ (rất khó đạt mục tiêu vào năm 2030).
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MỤC TIÊU 1:
Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi 

  

 

Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm Y tế Tỷ lệ LLLĐ tham gia Bảo hiểm Xã hội

2014 2016 2018 2019

0

20

40

60

80

100

71

21,3
17,1

81,8

24,1
20,3

27,530,4

89,986,8

26,6 25,8

TỶ LỆ DÂN SỐ THAM GIA 
BẢO HIỂM XÃ HỘI, 
BẢO HIỂM Y TẾ, 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

KHÔNG NGỪNG TĂNG LÊN

Tỷ lệ hộ có nhà 
ở kiên cố

Tỷ lệ hộ dùng 
điện sinh hoạt

Tỷ lệ hộ có nguồn 
nước hợp vệ sinh

Tỷ lệ hộ dùng nhà 
tiêu hợp vệ sinh

Tỷ lệ hộ có đồ 
dùng lâu bền

100

80

60

40

20

0

CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH MỨC
TIẾP CẬN CÁC ĐIỀU KIỆN SỐNG CƠ BẢN   

TĂNG ĐỀU VÀ DUY TRÌ Ở MỨC CAO

Tỷ lệ LLLĐ tham gia Bảo hiểm Thất nghiệp

2014 2016 2018

Tới năm 2030, Việt Nam cơ bản sẽ
hoàn thành mục tiêu PTBV số 01.
Song cần tập trung hơn cho người nghèo
thuộc nhóm yếu thế như trẻ em, đồng bào
dân tộc thiểu số, người khuyết tật và
người nghèo ở những vùng khó khăn.

CÒN TỒN TẠI 
CHÊNH LỆCH ĐÁNG KỂ
GIỮA CÁC VÙNG MIỀN là những vùng có tỷ lệ nghèo đa chiều và

trẻ em nghèo đa chiều cao nhất cả nước

16%; 29,3%
12%; 25,4%

TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
TÂY NGUYÊN



MỤC TIÊU 114

Mục tiêu 1.1: Đến năm 2020, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi, sử 
dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức mua tương 
đương (giá 2005)/ngày3; đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa 
chiều của quốc gia (Mục tiêu 1.1 và Mục tiêu 1.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 1.1.1: Tỷ lệ nghèo đa chiều. 

Lộ trình: Đến 2020, duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm. Giai đoạn 2021-2030, duy trì mức giảm 1-1,5% 
và đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo đa chiều theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia. 

Theo số liệu của TCTK, từ năm 2016 đến năm 2019, tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước có xu hướng giảm 
mạnh, từ mức hơn 9% năm 2016 xuống còn 5,7% vào năm 2019, tức giảm trung bình 1,17 điểm phần 
trăm mỗi năm trên phạm vi cả nước, tương ứng với  mục tiêu lộ trình đề ra là hàng năm giảm 1,0-1,5 
điểm phần trăm4. Điều này cho thấy, nếu như vẫn duy trì được mức giảm nghèo như vậy, Việt Nam sẽ 
đạt được mục tiêu theo lộ trình đặt ra đến năm 2020 và sẽ đạt được mục tiêu giảm ít nhất một nửa tỷ lệ 
nghèo đa chiều vào năm 2030. Tuy nhiên, còn tồn tại chênh lệch đáng kể tỷ lệ nghèo đa chiều giữa các 
vùng miền, giữa nhóm đồng bào dân tộc thiểu số và nhóm dân tộc khác, giữa nhóm người khuyết tật và 
nhóm dân cư không khuyết tật. Chẳng hạn, Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên vẫn là những 
nơi có tỷ lệ nghèo rất cao (tương ứng trên 16% và hơn 12% vào năm 2019) so với mức chung của cả nước 
(5,7%) và cũng là nơi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo có 
người khuyết tật của cả nước là 17% năm 2016 so với mức chung cả nước là 9,2%5. Vì vậy, Việt Nam cần 
phải có chính sách tập trung hơn trong hỗ trợ sinh kế và giảm nghèo bền vững đối với những nhóm yếu 
thế này trong thời gian tới.  

Bảng 1. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia6 (%)

Vùng 2016 2017 2018 2019

Cả nước
Mức giảm (điểm phần trăm)

9,2
7,9
1,3

6,8
1,1

5,7
1,1

Thành thị 3,5 2,7 1,5 1,2

Nông thôn 11,8 10,8 9,.6 0,8

Đồng bằng sông Hồng 3,1 2,6 1,9 1,6

Trung du và miền núi phía Bắc 23,0 21,0 18,4 16,4

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 11,6 10,2 8,7 7,4

Tây Nguyên 18,5 17,1 13,9 12,4

Đông Nam Bộ 1,0 0,9 0,.6 0,5

Đồng bằng sông Cửu Long 8,6 7,4 5,8 4,8

Nguồn: TCTK

3 Liên hợp quốc khuyến cáo sử dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,9 đô la Mỹ sức mua 
tương đương (giá năm 2011)/ngày thay cho chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức 
mua tương đương (giá 2005)/ngày.

4 Thông tư 03 giao TCTK tính toán và công bố số liệu về tỷ lệ nghèo đa chiều như mô tả ở Bảng 1. Tuy nhiên, số liệu báo cáo của 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội lại cung cấp chuỗi số liệu về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn, cụ thể là: năm 2015: 9,9%; 
năm 2016: 8,23%; năm 2017: 6,7%; năm 2018: 5,23%; năm 2019: 3,75%. Như vậy trung bình hàng năm Việt Nam đã giảm 1,53 
điểm phần trăm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, cao hơn nhiều so với mục tiêu lộ trình đề ra.   

5 Điều tra quốc gia về Người khuyết tật năm 2016.
6 Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chuẩn nghèo quốc gia theo 

tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020. 
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Chỉ tiêu 1.1.2: Tỷ lệ dân số có thu nhập bình quân một ngày dưới 1,9 đô la Mỹ.

Lộ trình: Không có.

Việt Nam hiện chưa tính toán số liệu cho chỉ tiêu này. Tuy nhiên, có thể thấy đây là một chỉ tiêu quan 
trọng, bảo đảm khả năng so sánh quốc tế về tỷ lệ nghèo giữa các quốc gia. Vì vậy, Việt Nam cần tổ chức 
tính toán và công bố chỉ tiêu này trong các năm tới đây. Theo Báo cáo của Ngân hàng thế giới, Việt Nam 
đã gần hoàn thành mục tiêu xóa nghèo cùng cực, với tỷ lệ nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người 
dưới 1,9 đô la Mỹ sức mua tương đương (PPP) theo giá so sánh 2011 chỉ còn 2% vào năm 20167. Đến 
2018, tỷ lệ này giảm xuống còn dưới 1%8.

Chỉ tiêu 1.1.3: Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều.

Lộ trình: Không có.

Dữ liệu ở Bảng 2 về Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều cho thấy xu hướng giảm dần, tương đồng với xu hướng 
của Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chung cả nước trình bày ở Bảng 1 và có số liệu phân tổ chi tiết hơn đối với 
trẻ em dân tộc, vùng và theo giới tính. Có thể thấy, tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều của Việt Nam luôn cao 
hơn mức trung bình cả nước. Ví dụ, nếu như nghèo đa chiều của cả nước năm 2016 là 9,2% thì nghèo 
đa chiều trẻ em năm đó là 19,1%. Tương tự, tương quan này vào năm 2018 là 6,8% và 14,5%. Ngoài ra, ở 
Việt Nam có sự chênh lệch rất lớn giữa trẻ em nghèo đa chiều ở thành thị và nông thôn, giữa trẻ em dân 
tộc Kinh, Hoa và trẻ em dân tộc thiểu số. Năm 2018, tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều ở nông thôn gấp 3,7 lần 
thành thị; tỷ lệ trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số (không kể người Hoa) cao gấp 6,8 lần so với trẻ em 
nghèo người Kinh và Hoa. Các vùng có tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều cao nhất cả nước là Trung du và miền 
núi phía Bắc (29,3%) và Tây nguyên (25,4%). 

Bảng 2. Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều (%)9 

  2014 2016 2018

Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều 21,2 19,1 14,5

Phân tổ theo giới tính

  Nam 22,0 19,3 15,1

  Nữ 18,1 18,6 12,1

Phân tổ thành thị/nông thôn

  Thành thị 8,9 8,4 5,0

  Nông thôn 26,8 23,6 18,6

Phân tổ theo vùng

  Đồng bằng sông Hồng 7,0 5,4 3,9

  Trung du và miền núi phía Bắc 40,2 34,5 29,3

  Bắc bộ và duyên hải miền Trung 19,0 20,4 13,8

  Tây Nguyên 41,2 32,8 25,4

  Đông Nam Bộ 9,6 10,5 6,6

7  Nguồn: http://documents1.worldbank.org/curated/en/206981522843253122/pdf/124916-WP-PULIC-P161323-
VietnamPovertyUpdateReportENG.pdf

8  Nguồn: Nghèo đa chiều ở Việt Nam: Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. https://mppn.org/multidimensional-
poverty-viet-nam/ 

9 Nghèo đa chiều trẻ em trong nghiên cứu của UNICEF và GSO được xác định dựa trên bộ chỉ số nghèo đa chiều trẻ em, gồm 
8 chiều với 19 chỉ số, không hoàn toàn như quy định các chiều nghèo theo Quyết định 59/2015/ QĐ-TTg ngày 19/11/2015.
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  2014 2016 2018

  Đồng bằng sông Cửu Long 27,4 21,5 15,6

Phân tổ theo nhóm dân tộc

  Kinh, Hoa 12,7 10,8 6,8

  Dân tộc khác 61,2 52,5 46,4

Nguồn: UNICEF và GSO, 2020: Nghèo đa chiều trẻ em 

Như Hình 1 mô tả, dù sử dụng ngưỡng cắt nào thì tỷ lệ nghèo đa chiều trẻ em cũng có xu hướng giảm 
trong giai đoạn 2014-2018. 

Hình 1. Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều theo các ngưỡng cắt khác nhau(*)
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Tương tự như vậy, áp dụng cho ngưỡng cắt 1/4 và 1/5

Nguồn: UNICEF và GSO, 2020: Nghèo đa chiều trẻ em

Nghiên cứu của UNDP và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2018) cho thấy tỷ lệ nghèo đa chiều của 
trẻ em luôn cao hơn so với các nhóm dân cư ở độ tuổi khác và tỷ lệ này cao hơn ở các hộ gia đình có số 
trẻ em đông hơn10. Như vậy, để giảm sự bất bình đẳng này, các chính sách giảm nghèo thời gian tới cần 
quan tâm hơn tới nhóm trẻ em yếu thế, đặc biệt là trẻ DTTS, trẻ em sống ở vùng nông thôn, vùng sâu 
vùng xa.

Đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020 đã làm giảm đáng kể thu nhập của các hộ gia đình dễ bị tổn 
thương và gia tăng tỷ lệ nghèo tạm thời. Nghiên cứu gần đây về Đánh giá tác động kinh tế-xã hội do Đại 
dịch Covid-19 đến hộ dễ bị tổn thương và doanh nghiệp (RIM 2020) cho thấy sự sụt giảm về thu nhập 
được ghi nhận nặng nhất vào tháng 4 và chứng kiến sự phục hồi vào tháng 5 năm 202011. 

10   Nguồn: Báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam: Giảm nghèo ở tất cả chiều cạnh để đảm bảo cuộc sống có chất lượng cho mọi 
người. UNDP – 2018.

11 Các mô phỏng về nghèo đói ở mức chuẩn nghèo quốc tế 3,20 USD mỗi ngày đã tăng từ 4,6% lên 26,7% vào tháng 4, rồi giảm 
trở lại còn 15,8% vào tháng 5/2020. Tỷ lệ nghèo trước đại dịch là 22,1% trong nhóm các hộ gia đình dân tộc thiểu số tăng lên 
76,3% vào tháng 4 năm 2020 và giảm nhẹ xuống 70,3% vào tháng 5 năm 2020- RIM 2020.
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Mục tiêu 1.2: Triển khai trên toàn quốc các hệ thống và các biện pháp an sinh xã hội thích hợp cho 
mọi người, bao gồm cả các chính sách sàn an sinh xã hội và đến năm 2030 đạt được diện bao phủ 
đáng kể cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương (Mục tiêu 1.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 1.2.1: Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Lộ trình: Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp: Năm 
2020 tương ứng là 35% và 25%; Năm 2025: tương ứng là 45% và 35%. Năm 2030: tương ứng là 60% và 
45%. 

Việt Nam đã xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân; thực 
hiện các giải pháp mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; mở rộng các 
chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, tạo điều kiện chuyển đổi thuận lợi giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện 
và bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng tới chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với toàn bộ người lao 
động có việc làm, có thu nhập và tiền lương khi có đủ điều kiện cần thiết. Chính sách BHXH bảo đảm, 
thúc đẩy bình đẳng giới trong tham gia, thụ hưởng BHXH, trong đó Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (Luật 
số 58/2014/QH13) có hiệu lực năm 2016, có một số quy định mới khá tiến bộ, đảm bảo nguyên tắc bình 
đẳng giới về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định về chế độ thai sản, hưu trí, 
bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo Niên giám Thống kê 2019 của TCTK, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp giai đoạn 2015-2018 không ngừng tăng lên (Bảng 3).

Bảng 3. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Nghìn người)

Số người tham gia bảo hiểm  
(Nghìn người)

2015 2016 2017 2018

BHXH 12.290,5 13.055,7 13.820,4 14.732,3

BHYT 68.466,1 75.915,2 81.189,0 83.540,5

BHTN 10.310,2 10.944,7 11.538,9 12.643,1

Nguồn: Niên giám Thống kê 2019 -TCTK

Đến 2019, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 30,4% và BHTN đạt 27,5%12. Như vậy, 
đến năm 2020, Việt Nam chỉ có thể gần đạt mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH ở mức 35% và vượt mục tiêu tỷ 
lệ bao phủ BHTN ở mức 25% vào năm 2020. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trung bình 1,8 điểm phần trăm 
hàng năm trong giai đoạn vừa qua đối với tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH thì Việt Nam khó đạt 
mục tiêu bao phủ BHXH vào cuối năm 2025 là 45% và năm 2030 là 60%. Nhưng nếu tiếp tục duy trì tốc 
độ tăng tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHTN như hiện nay thì Việt Nam có thể sẽ vượt mục tiêu đề ra 
tới năm 2025 là 35% và năm 2030 là 45%. Cũng cần phải lưu ý thêm rằng, tốc độ gia tăng như trên của 
các năm về sau sẽ khó đạt được như mức của các năm đầu tiên, do vậy các chính sách càng về sau càng 
phải tập trung và có hiệu quả hơn.

12 Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
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Hình 2. Mức độ bao phủ an sinh xã hội cơ bản (%) 
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Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Dự báo: tính toán của chuyên gia

Việt Nam đang dần tiến tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân với số dân tham gia BHYT đạt cao. Tỷ lệ dân 
số tham gia BHYT tăng liên tục từ 71,25% năm 2014 lên 89,3% năm 2019 và ước đạt 90,7% năm 2020. 
Như vậy, tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt hơn 90% dân số (tương đương 85,4 triệu người) và vượt mục tiêu 
mà Nghị quyết Trung ương số 21-NQ/TW (2012) đặt ra cho năm 202013. Đáng chú ý, tỷ lệ người nghèo 
và cận nghèo tham gia BHYT, một trong những chỉ tiêu thể hiện độ bao phủ của chính sách an sinh xã 
hội đối với người nghèo và những người dễ bị tổn thương đã được cải thiện. Theo quy định hiện hành, 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí. Điều này có nghĩa người 
nghèo ở Việt Nam được bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế theo luật định. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ hộ gia đình cận 
nghèo tham gia BHYT đạt 96% năm 2019. Theo Điều tra quốc gia Người khuyết tật năm 2016 của TCTK, 
tỷ lệ người khuyết tật có bảo hiểm y tế cũng đạt ở mức cao là 90,1%, cao hơn mức chung cả nước cùng 
năm đó là 81,8%.    

Chỉ tiêu 1.2.2: Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Lộ trình: Không có.

Tổng cục Thống kê hàng năm công bố số liệu về số lượt người hưởng BHYT, số người hưởng BHXH, BHTN 
và cho thấy có xu hướng tăng tương ứng với số người tham gia BHXH, BHYT và BHTN. 

13  Nghị quyết Trung ương số 21-NQ/TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 
giai đoạn 2012-2020. Theo đó, mục tiêu đến 2020 đạt tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là trên 80%.  
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Bảng 4. Số người được hưởng BHXH, BHYT và BHTN (Nghìn lượt)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Số người hưởng BHXH hàng tháng (Nghìn người) 2.720,5 2.837,6 2.934,4 3.026,3 3.097,9

Số lượt người hưởng BHXH 1 lần (Nghìn lượt người)(*) 7.238,2 8.339,5 9.200,7 9.634,5 10.881,1

Số lượt người hưởng BHYT (triệu lượt người) 136,46 130,47 148,6 168,18 176,47 184,5

Số người hưởng BHTN hàng tháng (nghìn người) 532,9 550,7 614,8 706,5 746,1

(*) Số liệu được điều chỉnh theo phương pháp mới để tính số lượt người hưởng BHXH 1 lần. Theo đó, chỉ tiêu này bao gồm 
số người hưởng BHXH một lần và số người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản.

Nguồn: Niên giám Thống kê-TCTK. Số liệu về hưởng BHYT năm 2018-2019 từ Bộ Y tế

Chỉ tiêu 1.2.3: Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Lộ trình: Đến hết năm 2020, 2025 và 2030, số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng chiếm 
lần lượt 3%, 3,5% và 4% dân số.

Trong những năm qua, chế độ, chính sách trợ giúp xã hội được mở rộng về đối tượng thụ hưởng, được 
thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả. Số người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên 
tăng lên hàng năm. Hiện nay các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định tại 
Nghị định 136/2013/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đến cuối năm 2019, cả nước có trên 3 triệu đối tượng (gồm 
1,75 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp tiền mặt hàng tháng; trên 1,098 triệu người khuyết tật; 217 ngàn 
trẻ em; còn lại là các đối tượng dễ bị tổn thương khác - tương đương 3,1% dân số) đang hưởng trợ cấp 
xã hội hàng tháng, được hỗ trợ kinh phí chăm sóc và cấp thẻ bảo hiểm y tế.  

Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành lộ trình đề ra đến năm 2020 và nếu tiếp tục xu hướng này, có thể sẽ 
hoàn thành lộ trình cho các mốc năm 2025 và 2030.

Chỉ tiêu 1.2.4: Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất.

Lộ trình: Đến hết năm 2020, 2025, 2030, 100% người gặp khó khăn được hỗ trợ xã hội đột xuất.

Theo quy định hiện hành, những trường hợp sau được nhận trợ cấp khó khăn đột xuất: i) Trợ cấp mai 
táng; ii) Bị thương nặng trong trường hợp bất khả kháng; iii) Hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp khó khăn 
do nhà cửa bị hỏng, sập đổ; iv) Hộ phải di dời khẩn cấp do bất khả kháng; v) Trẻ em có bố mẹ mất tích và 
không có nơi nương tựa. Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trợ giúp xã hội đột xuất đã bao phủ 
hết đến các nhóm đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời 
và đạt mục tiêu mà lộ trình đề ra. Hàng năm, có hàng triệu người thiếu lương thực sau thiên tai, giáp hạt, 
dịp Tết nguyên đán được cứu trợ kịp thời cả gạo lẫn tiền. Năm 2019, số trường hợp được nhận hỗ trợ mai 
táng là 62,2 ngàn lượt người. 

Đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020 đã tạo sức ép lên hệ thống an sinh xã hội với số người nộp hồ 
sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và số tiền chi trả tăng mạnh so với năm 2019, đồng thời số người và doanh 
nghiệp nhận trợ cấp từ gói hỗ trợ của Chính phủ cũng tăng mạnh. Theo số liệu của Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng 32% so 
với cùng kỳ năm 2019. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 
6 tháng đầu năm 2020, đã có hơn 11 triệu người và hơn 6 ngàn doanh nghiệp đã được hỗ trợ từ gói hỗ 
trợ 62 ngàn tỷ của Chính phủ.
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Chỉ tiêu 1.2.5: Số người được nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

Lộ trình: Không có. 

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, số người được nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã 
hội, nhà xã hội năm 2019 là 40,1 ngàn người. Trong đó nhiều nhất là người khuyết tật (23,5 ngàn người, 
chiếm hơn 58%), tiếp đó là trẻ mồ côi (9,6 ngàn em, chiếm 23,9%), người cao tuổi (gần 3 ngàn người) và 
các đối tượng khác.

Có thể thấy, với mục tiêu 1.2, Việt Nam đang triển khai đúng hướng, tuy nhiên cần tích cực thực hiện các 
biện pháp thu hút người lao động tham gia BHXH trong thời gian tới. 

Mục tiêu 1.3: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo và người 
dễ bị tổn thương, có quyền bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, 
quyền sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên, quyền sở hữu và kiểm soát các dạng tài sản khác, 
công nghệ mới phù hợp và các dịch vụ tài chính, bao gồm tài chính vi mô (Mục tiêu 1.4 toàn cầu). 

Chỉ tiêu 1.3.1: Tỷ lệ dân số sống trong hộ tiếp cận với các dịch vụ cơ bản.

Lộ trình: Không có. 

Ngoại trừ tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố không tăng đáng kể trong 8 năm trở lại đây và chỉ duy trì ở mức 50%, 
các chỉ tiêu khác về tiếp cận các điều kiện sống cơ bản đều tăng và duy trì ở mức cao. Lưu ý rằng, số liệu 
trong Hình 3 phản ánh tỷ lệ số hộ tiếp cận với các dịch cơ bản chứ chưa phải là “tỷ lệ dân số sống trong 
hộ tiếp cận dịch vụ cơ bản” như chỉ tiêu 1.3.1. 

Hình 3. Tiếp cận các điều kiện sống cơ bản (%)
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Nguồn: Niên giám Thống kê 2019 - TCTK

Về tiếp cận quyền sử dụng đất đai, theo nguồn số liệu của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ hộ được cấp chứng 
nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam cũng ở mức khá cao, thấp nhất tại Tây Nguyên là 62% vào năm 
2018 và cao nhất tới 90% tại Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này phần nào cho thấy khả năng bảo đảm 
quyền sử dụng đất cho người dân tại Việt Nam.
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Hình 4. Tỷ lệ đất của các hộ được cấp Chứng nhận quyền sử dụng đất (%)
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Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2018

Xét tổng thể, Việt Nam có khả năng đạt được mục tiêu 1.3 nếu vẫn tiếp tục duy trì chính sách như hiện 
nay, đồng thời với nỗ lực đáng kể cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân, đặc biệt ở các vùng Tây 
Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; chú trọng hơn nữa tới hỗ trợ nhóm người nghèo 
thuộc nhóm yếu thế. 

Mục tiêu 1.4. Đến năm 2030, tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi cho người nghèo và 
những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, đồng thời giảm rủi ro và tổn thương của họ do 
các hiện tượng và khí hậu cực đoan, các cú sốc và thảm họa về môi trường, kinh tế, xã hội (Mục 
tiêu 1.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách nhằm tăng khả năng chống chịu với 
thảm họa thiên nhiên. Chính phủ đã chi hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư vào các công trình hạ tầng, đồng 
thời thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời cho những người dân bị tác động của thiên tai. 

Năm 2020, cả nước ước thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định khoảng 10 nghìn hộ ở vùng có nguy cơ cao về 
thiên tai (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất), biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng góp phần ổn định 
và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai, di cư tự do, giảm nghèo, bảo vệ môi 
trường và củng cố quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của thời tiết và những tác động ngày càng nặng nề của biến 
đổi khí hậu, Việt Nam cần có những giải pháp bền vững và lâu dài hơn nữa để tăng khả năng chống chịu 
của nhóm yếu thế, nhất là những người sống tại vùng thường xảy ra thiên tai và ảnh hưởng bởi các thảm 
họa về môi trường, kinh tế và xã hội.   
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TÓM LẠI

Tiếp nối những thành công xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn thực hiện các Mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ (MDGs) trước đây, Việt Nam tiếp tục gặt hái những kết quả ấn tượng trong giai đoạn 
2016-2020 về thực hiện mục tiêu PTBV số 01 về chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi. Tuy Đại 
dịch Covid-19 làm giảm đáng kể thu nhập của các hộ gia đình dễ bị tổn thương và gia tăng tỷ lệ 
nghèo tạm thời trong năm 2020, Việt Nam có khả năng sẽ đạt được cả 4 mục tiêu cụ thể thuộc mục 
tiêu PTBV số 01 đến năm 2030. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về 
giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo trong những năm tới cần tập trung 
hơn nữa cho người nghèo thuộc nhóm yếu thế như trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết 
tật và ở những vùng khó khăn. Ngoài ra, cần tăng cường mức bao phủ mạng lưới an sinh xã hội, đặc 
biệt là bảo hiểm xã hội với các loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.
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MỤC TIÊU 2:
Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, 
cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững
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nâng cao sức khỏe, thể chất của trẻ em ở các vùng nông thôn,
vùng sâu, vùng xa, nhóm trẻ em dân tộc thiểu số

và vấn đề béo phì của trẻ em tại các thành phố lớn.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 

Năm 2012 Năm 2018

18,9 triệu đồng  35,9 triệu đồng 

23,7% 6,2%

NÔNG THÔN THÀNH THỊ

4,5% 7,2%

NÔNG THÔN THÀNH THỊ

20%18%

2016
2020

Cả nước có 624 vùng/cơ sở 
được cấp giấy 

trong nuôi trồng thủy sản 

5.174 ha
tổng diện tích 

chứng nhận



MỤC TIÊU 224

Mục tiêu 2.1: Đến năm 2030, chấm dứt tình trạng thiếu đói và đảm bảo tất cả mọi người, đặc biệt 
những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả người cao tuổi và trẻ sơ sinh, 
được tiếp cận với thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng và đầy đủ quanh năm (Mục tiêu 2.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 2.1.1: Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng.

Lộ trình: Đến năm 2020, cơ bản giải quyết được tình trạng đói và không còn nạn đói trên cả nước từ sau 
năm 2025. 

Việt Nam đã giảm đói toàn diện trên cả nước với tốc độ ấn tượng trong những năm gần đây và cơ bản 
giải quyết được tình trạng đói vào năm 2020 theo lộ trình đề ra. Tình trạng thiếu đói của Việt Nam có tính 
thời vụ và chủ yếu là do tác động của thiên tai và thời tiết bất thường, tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc 
khu vực Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Để giảm tình trạng thiếu 
đói của người dân, trong những năm gần đây, Chính phủ đã kịp thời thực thi tổng hợp nhiều chính sách 
như hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, phòng chống thiên tai, cùng với công tác cứu trợ an sinh xã hội của 
toàn xã hội (như trình bày tại Mục tiêu 1.2) đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu PTBV 
2.1 của Việt Nam về chấm dứt tình trạng thiếu đói.

Hình 5. Số hộ và nhân khẩu thiếu đói (lượt)
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Nguồn: TCTK

Như vậy, nếu vẫn duy trì xu hướng như vừa qua thì Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành theo lộ trình đặt 
ra đến 2020 và 2025.

Chỉ tiêu 2.1.2: Tỷ lệ mất an ninh lương thực mức độ vừa và nghiêm trọng trong dân số (FIES).

Lộ trình: Không có.

Hiện nay, Việt Nam đã tiến hành lồng ghép các câu hỏi khảo sát về FIES trong Khảo sát mức sống dân cư 
Việt Nam năm 2018. Trong thời gian tới, chỉ tiêu này sẽ được biên soạn và công bố theo kỳ của Khảo sát 
mức sống dân cư Việt Nam 2 năm một lần.

Nhìn chung, Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu 2.1 vào năm 2020 và duy trì thành tựu này trong các 
năm tiếp theo. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Việt Nam còn hỗ trợ an ninh lương 
thực cho các quốc gia khác. Sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt 48,2 triệu tấn, bình quân lương 
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thực đầu người đạt khoảng 525 kg/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước hàng đầu về chỉ số này và trở 
thành quốc gia bền vững an ninh lương thực và hơn phần lớn các quốc gia đang phát triển ở Châu Á14.

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, giảm tất cả các hình thức suy dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu dinh 
dưỡng cho các đối tượng là trẻ em, trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, 
người cao tuổi (Mục tiêu 2.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 2.2.1: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.

Lộ trình:

 - Suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi): năm 2020 dưới 21,5%, năm 2025 dưới 20% và năm 
2030 dưới 15%;

 - Suy dinh dưỡng thể gầy còm (cân nặng theo chiều cao): năm 2020 dưới 5% và duy trì tỷ lệ dưới 5% 
này cho các năm tiếp theo;

 - Thừa cân, béo phì (cân nặng theo chiều cao): năm 2020 cho khu vực nông thôn là dưới 5% và khu vực 
thành thị dưới 10% và duy trì tỷ lệ này cho các năm tiếp theo.

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi cả nước giảm tới 4,7 điểm phần trăm, từ 24,6% xuống 
còn 19,9% giai đoạn 2015-2019. Tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn nhiều so với thành thị, tương ứng là 
23,7% và 6,2%; trong khi đó, có sự khác biệt không nhiều giữa nam và nữ, tương ứng là 20% và 18% vào 
năm 2019. Nếu vẫn duy trì tốc độ như hiện tại, Việt Nam có thể đạt được lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 2.2.1 
với  tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 21,5% vào cuối năm 2020 và dưới 15% 
vào năm 2030.

Hình 6. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (%)
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Nguồn: Niên giám Thống kê-TCTK, Dự báo: tính toán của chuyên gia

14  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2020.
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Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể gầy còm cả nước duy trì ở mức trên dưới 6% những năm gần 
đây, riêng năm 2019 giảm xuống còn 5,1%; trong đó, tỷ lệ này ở thành thị còn 7,2% và nông thôn còn 
4,5%. Với tốc độ giảm như vậy, Việt Nam có khả năng sẽ đạt lộ trình đặt ra là giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy 
dinh dưỡng thể gầy còm xuống dưới 5% vào cuối năm 2020 và cho các năm tiếp theo.

Hình 7. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể gầy còm (%)
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Nguồn số liệu: Niên giám Thống kê-TCTK, Dự báo: tính toán của chuyên gia

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân, béo phì cả nước có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây, từ 
4,8% năm 2014 lên 5,9% năm 2017 và đạt mức 9,7% năm 2019 (Hình 8). Tình trạng trẻ em thừa cân béo 
phì được ghi nhận tăng cao ở nhiều thành phố lớn của Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ thừa 
cân, béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi đã gia tăng gấp ba lần trong 10 năm và đạt 11,5% vào năm 201615. Nguyên 
nhân căn bản của thừa cân, béo phì là do tình trạng mất cân bằng về lượng calo đưa vào cơ thể và lượng 
calo được sử dụng. Xu hướng gia tăng trẻ em thừa cân, béo phì trong cộng đồng hiện nay chủ yếu là 
do gia tăng tiêu thụ các thực phẩm giàu năng lượng như đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga… Nếu không 
có giải pháp dinh dưỡng hợp lý trong những năm tới đây, Việt Nam sẽ không thể đạt lộ trình đề ra về tỷ 
lệ trẻ em dưới 5 tuổi thừa cân, béo phì mức 5% ở nông thôn và 10% ở thành thị từ nay đến năm 2030. 

15  Xem https://nhandan.com.vn/goc-tu-van/so-tre-thua-can-beo-phi-o-viet-nam-tang-rat-nhanh-306852 
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Hình 8. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân, béo phì (%)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014 2015 2017 2018 2019

4,8
5,3

5,9

7,1

9,7

Nguồn: Bộ Y tế

Trong khi đó, tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em vẫn còn khá phổ biến. Theo điều tra năm 2015 của Viện 
Dinh dưỡng Quốc Gia, tỷ lệ thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam là 27,8%, tỷ lệ này cao 
hơn ở miền núi (31,2%), nông thôn (28,4%) và thấp hơn ở thành thị (22,2%). Tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ em dưới 
5 tuổi rất cao tới 69,4%; tỷ lệ này đặc biệt cao ở miền núi (80,8%), nông thôn (71,6%) và ở thành thị có 
thấp hơn nhưng vẫn khá cao (49,7%). Các số liệu trên cho thấy trong số các trẻ em dưới 5 tuổi hiện nay 
có gần 1/3 bị thiếu máu và hơn 2/3 bị thiếu kẽm. 

Cũng theo điều tra năm 2015 của Viện Dinh dưỡng Quốc Gia, tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ có thai 
là 32,8% và tỷ lệ này ở phụ nữ không có thai là 25,5%. Tỷ lệ thiếu kẽm ở phụ nữ có thai trên toàn quốc 
đặc biệt cao ở mức 80,3% và ở miền núi là 87%, ở nông thôn là 80,1%, ở thành phố là 70,8%. Tỷ lệ thiếu 
kẽm ở phụ nữ tuổi sinh đẻ cũng rất cao chiếm 63,6%, tỷ lệ này ở miền núi là 73,4%, nông thôn là 60,3%, 
và thành thị là 54,5%. 

Do vậy, cần tiếp tục có chính sách phù hợp hơn và tăng cường truyền thông đối với việc bổ sung dinh 
dưỡng cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi. 

Mục tiêu 2.3: Đến năm 2030, tăng gấp 1,5 lần năng suất lao động trong nông nghiệp và thu nhập 
của lao động nông nghiệp (Mục tiêu 2.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2020 đạt 43 triệu đồng; Đến 
hết năm 2025 và năm 2030 đạt lần lượt là 60 triệu và 90 triệu đồng.

Với tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người gần gấp đôi sau 6 năm (2012-2018), Việt Nam chắc chắn 
hoàn thành mục tiêu “Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 43 triệu/năm vào năm 
2020” và sẽ vượt xa 90 triệu vào năm 2030 theo giá hiện hành. 
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Hình 9. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn theo giá hiện hành (nghìn đồng/năm)
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Nguồn: Niên giám Thống kê 2019-TCTK, Dự báo: tính toán của chuyên gia

Đại dịch Covid 19 xảy ra trong năm 2020 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gây khó khăn cho xuất 
khẩu nông sản, dẫn đến giảm thu nhập của nông dân16. Tuy vậy, cho dù chịu tác động tức thời này thì 
Việt Nam vẫn sẽ đạt mục tiêu cụ thể 2.3 tới năm 2030 là tăng gấp 1,5 lần thu nhập của lao động nông 
nghiệp vào năm 2030. Năm 2020, sản xuất nông lâm thủy sản vẫn thể hiện được là trụ đỡ của nền kinh 
tế trong lúc khó khăn và đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong nước 
và xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 2,68%, xuất khẩu đạt 41,2 tỷ USD. 

Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu nguồn lao động chất lượng cao, lao động ở lại nông thôn làm nông nghiệp 
chủ yếu là người có tuổi, thiếu lao động trẻ, có trình độ nên việc ứng dụng công nghệ còn hạn chế, dẫn 
đến năng suất lao động nông nghiệp thấp.

Mục tiêu 2.4: Đến năm 2030, bảo đảm sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững và áp dụng những 
phương thức sản xuất nông nghiệp có khả năng chống chịu giúp tăng năng suất và sản lượng, duy 
trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và các thảm họa khác và dần 
dần cải tạo chất Iượng đất đai (Mục tiêu 2.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu 2.4.1: Tỷ lệ diện tích gieo trồng nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất an toàn.

Lộ trình: Diện tích gieo trồng nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất an toàn duy trì mức tăng 10-15% 
hàng năm.

Thông tư 03 giao Bộ NN&PTNT phối hợp với TCTK thu thập và công bố số liệu này bắt đầu từ năm 2025. 
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT thì đến hết năm 2020, cả nước đã có 170 nghìn ha cây trồng được chứng 
nhận VietGAP và tương đương (tăng gấp 10 lần so với năm 2016) với 4.846 doanh nghiệp được chứng 
nhận, tăng gấp 3,5 lần số doanh nghiệp năm 2016 (1.380 doanh nghiệp); 11.521 trang trại và  hộ  chăn  
nuôi  được chứng  nhận  VietGAP và tương  đương  với  sản lượng 595.489 tấn thịt và 332.117 triệu quả 
trứng (tăng gấp 1,6 lần giai đoạn 2016)17. Như vậy, tốc độ tăng trung bình hàng năm đối với diện tích 
gieo trồng nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất an toàn đã vượt so với lộ trình đề ra (10-15%/năm). 

16  Theo Điều tra lao động việc làm của TCTK, thu nhập của lao động khu vực nông lâm thủy sản 3 quý đầu năm 2020 tăng 1,1% 
so với nửa đầu năm nhưng giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu nông, lâm sản 9 tháng đầu năm 2020 giảm 4,7%, 
xuất khẩu thủy sản giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019.

17  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2020.
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Chỉ tiêu 2.4.2: Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thuỷ sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt 
và bền vững.

Lộ trình: Diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững 
duy trì mức tăng 8% hàng năm.

Tương tự với chỉ tiêu 2.4.1, Thông tư 03 giao Bộ NN&PTNT phối hợp TCTK thu thập và công bố số liệu 
này bắt đầu từ năm 2025. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT thì đến hết năm 2020, cả nước có 624 vùng/
cơ sở nuôi thủy sản với diện tích nuôi trồng thủy sản là 6.363 ha được cấp chứng nhận VietGAP và tương 
đương, tăng gấp 3 lần năm 2016 (201 cơ sở/1.553 ha) hoặc tăng trung bình tới 100%/năm, vượt xa so với 
mức tăng 8%/năm mà lộ trình đặt ra. 

Chỉ tiêu 2.4.3: Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm.

Lộ trình: Không có.

Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm tăng thấp và ở mức ổn định phần nào cho thấy khả 
năng bảo đảm sản xuất lương thực, thực phẩm của Việt Nam. Trong các năm vừa qua, chỉ số giá tiêu 
dùng nhóm lương thực, thực phẩm tại Việt Nam luôn thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của 
toàn bộ nhóm hàng trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng. Đặc biệt, nhóm hàng lương thực luôn 
là nhóm hàng duy trì chỉ số giá thấp gần nhất (Bảng 5).

Bảng 5. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm (năm trước = 100), chia theo nhóm hàng (%)

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chỉ số giá tiêu dùng 106,6 104,1 100,6 102,7 103,5 103,5 102,8

Lương thực, thực phẩm 102,7 104,0 101,5 102,4 98,9 103,2 104,1

Lương thực 97,9 103,8 98,9 101,7 101,6 103,7 100,5

Thực phẩm 103,1 104,2 102,0 102,8 97,4 103,5 105,1

Đồ uống và thuốc lá 104,2 103,7 102,2 102,2 101,5 101,4 102,0

May mặc, giày dép, mũ nón 107,9 104,3 103,3 102,1 101,1 101,5 101,7

Nhà ở và vật liệu xây dựng 104,7 103,7 98,4 102,5 104,3 103,3 103,0

Thiết bị và đồ dùng gia đình 105,0 103,0 102,0 101,1 101,0 101,2 101,4

Dược phẩm, y tế 145,6 105,4 102,1 128,5 142,3 110,8 103,8

Giao thông 104,5 101,6 88,1 92,7 106,8 106,4 99,0

Bưu chính viễn thông 99,5 99,6 100,3 99,3 99,4 99,3 99,3

Giáo dục 114,2 110,2 106,5 106,3 109,1 106,3 105,7

Văn hoá, thể thao, giải trí 103,9 102,4 101,6 101,5 100,9 101,3 101,8

Hàng hoá và dịch vụ khác 107,0 104,0 102,9 102,2 102,1 102,4 102,7

Nguồn: TCTK

Tóm lại, đã thực hiện các biện pháp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả và thời tiết 
hạn hán. Đồng thời, tăng cường sử dụng giống chất lượng cao và tổ chức sản xuất theo mô hình “cánh 
đồng lớn” không chỉ trên lúa mà còn trên các đối tượng cây rau màu khác; đẩy mạnh áp dụng sản xuất 
theo quy trình VietGAP hoặc tương đương. Chăn nuôi chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi 
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trang trại, gia trại, tập trung theo chuỗi khép kín, an toàn sinh học, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, 
công nghệ cao được mở rộng; nhiều mô hình chăn nuôi hữu cơ đã hình thành và đang được phổ biến, 
nhân rộng.

Xét tổng thể, Việt Nam có khả năng hoàn thành mục tiêu PTBV 2.4. Tuy nhiên vẫn bộc lộ những tồn tại, 
hạn chế như: (i) Khoa học công nghệ chưa phát huy hết vai trò; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 
hiện đại vào sản xuất, chế biến, bảo quản còn nhiều hạn chế; (ii) Đổi mới và phát triển các hình thức tổ 
chức sản xuất còn chậm; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao và đang bộc lộ những hạn chế, yếu 
kém cản trở quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp; sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá 
trị, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo quản, chế biến và tiêu thụ chưa trở thành chủ đạo; (iii) Dịch bệnh 
trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; quản lý an toàn thực phẩm vẫn rất khó khăn, 
phức tạp.

Mục tiêu 2.5: Đến năm 2020, duy trì đa dạng di truyền của các giống cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy 
tiếp cận và chia sẻ công bằng, hợp lý những lợi ích từ việc sử dụng các nguồn gen và tri thức bản 
địa liên quan, theo cam kết quốc tế (Mục tiêu 2.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 2.5.1: Số lượng nguồn gen động vật, thực vật cho lương thực, nông nghiệp được bảo tồn.

Lộ trình: Không có.

Thực hiện Quyết định 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử 
dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ NN&PTNT đang triển khai Dự 
án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2020. Hiện Dự án đã triển khai thu thập 
nguồn gen cây trồng tại 53 tỉnh/thành phố, với tổng số 12.250 mẫu giống nguồn gen các nhóm cây. Dự 
án đã đánh giá bước đầu các tính trạng hình thái nông học để hoàn thiện cơ sở dữ liệu nguồn gen của 
8.405 mẫu giống các nhóm cây hòa thảo, đậu đỗ, rau, gia vị...; đánh giá chi tiết 4.710 mẫu giống, trong 
đó đánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ thị ADN, lập tiêu bản ADN của 1.450 mẫu giống (lúa 1.287 mẫu 
giống, đậu tương 65 mẫu giống, đậu xanh 98 mẫu giống).

Tuy nhiên, để duy trì đa dạng di truyền và cơ chế chia sẻ hệ thống về giống cây trồng, vật nuôi và việc sử 
dụng công bằng nguồn gen đang lưu giữ đang còn là một thách thức cần được giải quyết.  
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TÓM LẠI

Mặc dù Đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng tức thời tới mục tiêu 2.3 do dịch bệnh làm gián đoạn chuỗi 
cung ứng và gây khó khăn cho xuất khẩu nông sản, dẫn đến giảm thu nhập của nông dân song Việt 
Nam cơ bản sẽ hoàn thành mục tiêu 2 đến năm 2030. Trong 5 mục tiêu cụ thể, Việt Nam có khả năng 
hoàn thành 4 mục tiêu. Sản lượng lương thực có hạt năm 2020 thuộc vào nhóm 6 nước hàng đầu về 
chỉ số này và Việt Nam trở thành quốc gia bền vững an ninh lương thực hơn phần lớn các quốc gia 
đang phát triển ở Châu Á. Tuy vậy, qua phân tích có thể thấy các chính sách có liên quan trong giai 
đoạn tới cần chú trọng hơn tới vấn đề nâng cao sức khỏe và thể chất của trẻ em ở các vùng nông 
thôn, vùng sâu vùng xa và nhóm trẻ em dân tộc thiểu số, vấn đề béo phì của trẻ em tại các thành 
phố lớn và việc sử dụng công bằng nguồn gen đang lưu giữ.
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MỤC TIÊU 3:
Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường
phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi

TỶ SỐ TỬ VONG MẸ

54 ca 46 ca 
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ca mẹ chết
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112 ca 104 ca

2015 2019
số ca mắc mới lao

100.000 người dân

11,3 ca 7 ca

2019

số ca mắc mới sốt rét
100.000 người dân

2015

Chỉ số bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu

cao hơn mức trung bình chung của toàn cầu

Đạt 78/100 điểm (2019)

Xu hướng trẻ hóa trong dùng rượu 
bia và tỷ lệ dân số hút thuốc lá nằm 

trong nhóm cao nhất thế giới.

Việt Nam còn gặp khó khăn, thách thức để đạt 
được mục tiêu PTBV số 03 vào năm 2030. Các 
vấn đề cần chú trong hơn nữa bao gồm: các 
bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, 
dự phòng và điều trị lạm dùng các chất gây 
nghiện, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em, thực 

hiện công ước khung về kiểm 
soát thuốc lá.

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi 
được tiêm chủng đầy đủ 
các loại vắc xin đạt  

96,4% năm 2019
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Mục tiêu 3.1: Đến năm 2030, giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 45/100000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ 
suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10 ca trên 1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất tử vong trẻ dưới 15 
ca trên 1000 trẻ đẻ sống (Mục tiêu 3.1 và 3.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 3.1.1: Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống.

Lộ trình: Năm 2020: 52; Năm 2025: <48; Năm 2030: <45.

Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây, từ mức 
64 ca mẹ chết trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống vào năm 2012 xuống còn 46 ca vào năm 2019, thấp hơn 
cả mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho năm 2020 và 2025. Nếu tiếp tục xu thế này thì chắc chắn Việt Nam sẽ 
đạt được mục tiêu như lộ trình đề ra là tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống vào năm 2030 
là dưới 45.

Hình 10. Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống
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Nguồn: Bộ Y tế: 2012-2018; TCTK: Tổng điều tra dân số 2019

Chỉ tiêu 3.1.2: Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ.

Lộ trình: Năm 2020: 98%; Năm 2025: 98%; Năm 2030: 98%.64

Tỷ lệ ca sinh có sự hỗ trợ của cán bộ y tế năm 2019 đạt gần 97%, giảm hơn so với tỷ lệ 98% vào năm 2016; 
tỷ lệ này ở nhóm DTTS là 90,3%. Hiện vẫn còn có sự khác biệt đáng kể về tình trạng sức khỏe, tử vong mẹ 
và chăm sóc sức khỏe sinh sản giữa các vùng miền, nhóm dân tộc. Tỷ lệ ca sinh không được nhân viên 
y tế có kỹ năng đỡ chủ yếu rơi vào nhóm phụ nữ đang sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
DTTS. Kết quả điều tra về tình hình kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho thấy vẫn có tới 
9,5% phụ nữ DTTS sinh con tại nhà không có cán bộ y tế giúp đỡ. Một số DTTS như Mảng, Mông, Cống 
và La Hủ có tỷ lệ sinh con tại nhà và không có cán bộ chuyên môn đỡ rất cao, lần lượt là 50,6%, 38,8%, 
37,0% và 36,5%.  Nguyên nhân là do những tập tục sinh của đồng bào DTTS vẫn còn lạc hậu, dựa vào 
kinh nghiệm truyền thống là chủ yếu, ngoài ra cũng do nhân viên y tế ở các thôn bản thiếu, chưa được 
đào tạo. Điều này đòi hỏi cần có những chính sách và mô hình phù hợp hơn nữa để góp phần cải thiện 
tình hình nói trên đối với đồng bào DTTS. 
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Hình 11. Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ
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Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, Việt Nam có thể sẽ đạt lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 3.1.2 đến năm 2030 là 98% ca sinh được nhân 
viên y tế có kỹ thuật nâng đỡ. Tuy vậy, cần cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhóm đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa hơn nữa.

Chỉ tiêu 3.1.3: Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi.

Lộ trình: Năm 2020: 20; Năm 2025: 18,5; Năm 2030: 15.

Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi có xu hướng giảm nhưng khá chậm, từ mức 23,8‰ vào năm 2010 
xuống còn 21‰ vào năm 2019. Nếu duy trì tốc độ như vậy thì khả năng đến 2020 chỉ có thể giảm còn 
20,6; năm 2025 còn 19,1 và 2030 còn 17,5 ca chết trên 1000 trẻ đẻ sống, cao hơn so với lộ trình đề ra cho 
chỉ tiêu 3.1.3 tương ứng là 20, 18,5 và 15‰. 

Hình 12. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi (‰)                        
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK; Dự báo: tính toán của chuyên gia

Xét về giới tính, tỷ suất chết của trẻ em nam dưới 5 tuổi cao hơn so với trẻ em gái dưới 5 tuổi, mặc dù sự 
khác biệt giữa nam và nữ có xu hướng thu hẹp lại trong giai đoạn 2010 - 2019. Đến năm 2019, tỷ suất 
này ở trẻ em nam là 27,3‰ so với  mức 14,2‰ ở trẻ em nữ (Hình 13). Số liệu thống kê cũng cho thấy 
tỷ suất chết của trẻ em sống ở nông thôn cao hơn gấp đôi so với thành thị, năm 2019 là 25,1‰ ở nông 
thôn so với 12,3‰ ở thành thị. 
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Hình 13. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi theo giới tính (‰)
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Nguồn: Niên giám Thống kê-TCTK; Năm 2019: Tổng điều tra dân số 2019

Nếu không có những nỗ lực đột phá, Việt Nam có thể sẽ khó đạt lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 3.1.3 vào năm 
2030, mặc dù vẫn có khả năng gần đạt lộ trình đặt ra cho năm 2020 và 2025.

Chỉ tiêu 3.1.4: Tỷ suất chết sơ sinh.

Lộ trình: Năm 2020: <10; Năm 2025: <9,5; Năm 2030: <9.

Tỷ suất chết sơ sinh là số trẻ đẻ ra sống bị chết trước 28 ngày tuổi tính bình quân trên một ngàn trẻ đẻ 
sống trong năm. Hiện tại chưa có số liệu thống kê được công bố chính thức về chỉ tiêu 3.1.4. Theo Thông 
tư 03, chỉ tiêu này được thực hiện từ năm 2025; Bộ Y tế cũng chưa thu thập số liệu về chỉ tiêu này hàng 
năm. Nguồn số liệu duy nhất về chỉ tiêu này cho đến nay là Điều tra đánh giá các mục tiêu về phụ nữ 
và trẻ em năm (MICS) 2014. Theo MICS 2014, tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh là 11,95 ca tử vong trên 1.000 
trẻ sinh ra sống. Còn theo UNICEF, tới 74% trường hợp tử vong của trẻ dưới 1 tuổi xảy ra vào tháng đầu 
tiên của cuộc đời18. Nếu vẫn duy trì tỷ lệ như vậy trong những năm tới, đồng thời kết hợp với phân tích 
xu thế đối với chỉ tiêu 3.1.5 về tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi dưới đây thì có thể dự báo tỷ suất chết 
sơ sinh vào năm 2020 là 10,2; năm 2025 là 9,9 và năm 2030 là 9,3, cao hơn một chút so với lộ trình đề ra.  

Sắp tới, chỉ tiêu này sẽ được cung cấp từ số liệu của cuộc Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về 
phụ nữ và trẻ em năm 2020 do Tổng cục Thống kê hợp tác với UNICEF đang tiến hành trên phạm vi toàn 
quốc.

Chỉ tiêu 3.1.5: Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi.

Lộ trình: Năm 2020: 13,5; Năm 2025: 12,5; Năm 2030: 10.

Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi có xu hướng giảm dần trong thời kỳ 2010-2019. Với tốc độ giảm trung 
bình mỗi năm 0,2 điểm ‰ như thời gian qua thì đến 2020, chỉ tiêu này sẽ ở mức 13,8 và dự báo đến các 
năm 2025 và 2030 sẽ ở các mức tương ứng là 13,4 và 12,7 ca trên 1000 trẻ đẻ sống, cao hơn so với lộ trình 
đặt ra tương ứng là 13; 12,5 và 10.

18  Nguồn: https://www.unicef.org/vietnam/vi/ch%C4%83m-s%C3%B3c-s%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-b%C3%A0-
m%E1%BA%B9-tr%E1%BA%BB-em 
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Hình 14. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi (‰)
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Nguồn: Niên giám Thống kê-TCTK; Năm 2019: Tổng điều tra dân số 2019; Dự báo: tính toán của chuyên gia

Theo giới tính, tỷ suất chết của trẻ em nam dưới 1 tuổi luôn cao hơn so với trẻ em nữ ở độ tuổi tương ứng 
nhưng có xu hướng giảm dần (Hình 15).

Hình 15. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi theo giới tính (‰)
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Nguồn: Niên giám Thống kê-TCTK; Năm 2019: Tổng điều tra dân số 2019

Như vậy, nếu không có những nỗ lực đột phá thì Việt Nam sẽ khó đạt lộ trình đề ra tới năm 2030 cho chỉ 
tiêu 3.1.5.

Nhìn chung, việc thực hiện mục tiêu 3.1 đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam. Để đạt mục tiêu đề ra, Việt 
Nam cần nỗ lực hơn nữa để bảo đảm lộ trình đề ra đối với các chỉ tiêu 3.1.3, 3.1.4 và 3.1.5. liên quan tới 
tỷ suất chết của trẻ dưới 5 tuổi, dưới 1 tuổi và sơ sinh. 

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các bệnh dịch AIDS, lao, sốt rét và các bệnh nhiệt đới bị 
lãng quên; phòng chống bệnh viêm gan, các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm 
khác (Mục tiêu 3.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 3.2.1: Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV.

Lộ trình: Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm: Năm 2020: Giảm 20% so với năm 2015; Năm 
2025: Giảm 40% so với năm 2015; Năm 2030: Giảm 50% so với năm 2015.
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Như mô tả ở hình trên, số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm (chỉ tiêu theo lộ trình) có xu 
hướng giảm dần còn 8.200 người năm 2019. Nếu vẫn theo xu hướng này thì dự báo đến năm 2020 con 
số này còn khoảng 7800 người, đến 2025 là gần 4400 người và đến 2030 còn khoảng gần 1000 người, 
tương ứng giảm 23% năm 2020, 56,8% năm 2025 và tới 90% năm 2030 so với mức của năm 2015. So 
với Lộ trình đặt ra thì mức giảm này cao hơn khá nhiều. Trong khi đó, số ca nhiễm HIV mới được phát 
hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV cho thấy không có sự thay đổi nhiều trong 
giai đoạn 2011-2019, chỉ giảm nhẹ từ 2,25 năm 2011 xuống 2,18 năm 2019. Theo Báo cáo gần đây của 
UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư19, tình hình trẻ em bị nhiễm HIV có xu hướng giảm, năm 2019 ước tính 
cả nước còn khoảng trên 5.000 trẻ em bị nhiễm HIV, giảm gần 24,5% so với năm 2016. 

Hình 16. Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người 
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Nguồn: Bộ Y tế; Dự báo: tính toán của chuyên gia

Việt Nam sẽ hoàn thành lộ trình đặt ra về mức giảm số ca nhiễm HIV mới được phát hiện nếu vẫn giữ tốc 
độ cải thiện như hiện nay.

Chỉ tiêu 3.2.2: Số ca mắc mới lao trên một trăm nghìn dân.

Lộ trình: Số ca mắc mới lao hàng năm: Năm 2020: giảm 30% so với năm 2015; Năm 2025: giảm 60% so 
với năm 2015; Năm 2030: giảm 80% so với năm 2015.

Số ca mắc mới lao trên 100.000 dân theo chỉ tiêu 3.2.2 có xu hướng giảm trong giai đoạn 2012-2019 
từ 117 xuống còn 104 ca. Nếu xét về con số tuyệt đối (được sử dụng để xác định lộ trình) thì số ca mắc 
mới hàng năm cũng có xu hướng giảm dần, mặc dù có sự tăng đột biến vào năm 2016 là 106,5 nghìn 
người, sau đó giảm còn 103 nghìn người năm 2017 và 100 nghìn người năm 2019. Theo xu hướng này, 
đến 2020 dự báo số người mắc mới lao có thể là 102 nghìn người, chỉ giảm nhẹ 0,5% so với số ca của 
năm 2015 (so với lộ trình cần giảm 30%). Tương tự, số ca mắc mới lao năm 2025 có thể sẽ là 101,2 nghìn 
người, chỉ giảm 1,5% so với năm 2015 và năm 2030 là 100,3 nghìn người, giảm 2,3%, thấp hơn nhiều so 
với lộ trình đặt ra  là giảm tương ứng 60% và 80% so với mức năm 2015. Như vậy, nếu không có những 
biện pháp phòng chống lao đột phá thì Việt Nam sẽ không thể đạt lộ trình đặt ra đến 2030.  

19  Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Unicef, Báo cáo giám sát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 
2020 tập trung vào xem xét việc thực hiện quyền trẻ em, tháng 12/2019.
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Hình 17. Số ca mắc mới lao trên một trăm nghìn dân

117
113,9 113,8

112
114,9

110 108,8

104103,9 102,2 102,1
102,7

106,5

102,9
103

100,3
102,1 101,2 100,3

90

95

100

105

110

115

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dự báo 
2020

Dự báo
2025

Dự báo
2030

Số ca mắc mới lao trên 100000 dân - Chỉ tiêu 3.2.2

Số ca mắc mới lao (nghìn người)

Dự báo Số ca mắc mới lao (nghìn người)

Linear (Số ca mắc mới lao (nghìn người))

Nguồn: Bộ Y tế; Dự báo: tính toán của chuyên gia

Chỉ tiêu 3.2.3: Số ca mắc mới sốt rét trên một trăm nghìn dân.

Lộ trình: Năm 2020: <19; Năm 2025: 8; Năm 2030: Loại trừ bệnh sốt rét.

Tình trạng mắc sốt rét tính theo số ca mắc mới trên một trăm nghìn dân giảm mạnh và chỉ còn 7 ca 
/100000 dân vào năm 2019 so với mức 49,3 vào năm 2012, thấp hơn nhiều so với lộ trình cần đạt đến 
2020 là 19 ca và thấp hơn cả mục tiêu của lộ trình đặt ra đến 2025 là 8 ca. Nếu vẫn duy trì xu hướng giảm 
trong những năm tới như hiện nay thì chắc chắn Việt Nam sẽ đạt mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 
2030. Tuy vậy, vẫn cần lưu ý tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sốt rét ở vùng sâu vùng xa, nơi mạng 
lưới y tế cơ sở còn yếu và chưa được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ. 

Hình 18. Số ca mắc mới sốt rét trên một trăm nghìn dân
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Chỉ tiêu 3.2.4: Số ca mắc mới viêm gan B trên một trăm nghìn dân.

Lộ trình: Không có.
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Hiện tại, Bộ Y tế vẫn chưa thống kê thường kỳ và công bố chính thức về chỉ tiêu 3.2.4. Thông tư 03 cũng 
đưa lộ trình thu thập số liệu cho chỉ tiêu này từ năm 2025. Tuy nhiên, Bộ Y tế ước tính Việt Nam có khoảng 
11-15% dân số (ước tính từ 11-16 triệu người) nhiễm virus viêm gan B (chứ không phải là số ca mắc mới 
viêm gan B như chỉ tiêu 3.2.4) và là nước có tỷ lệ nhiễm viêm gan B ở mức cao nhất nhì khu vực. Theo Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam cũng là nước có tỉ lệ bị ung thư gan cao trong khu vực, cứ 100.000 
người Việt Nam thì có 23,2 người bị ung thư gan.

Mục tiêu 3.3. Đến năm 2030, giảm 20 – 25% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây 
nhiễm (NCDs) thông qua dự phòng và điều trị, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất (Mục tiêu 
3.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu 3.3.1: Số ca tử vong do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn 
mãn tính trên một trăm nghìn dân.

Lộ trình: Năm 2020:  Giảm 10% so với năm 2015; Năm 2025: giảm 20% so với năm 2015; Năm 2030: giảm 
25% so với năm 2015.

Các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Thông tư 03 đưa lộ 
trình thu thập số liệu cho chỉ tiêu này từ năm 2025. Theo ước tính của Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm 
như tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây ra 73% các 
trường hợp tử vong hằng năm và trong số đó, có đến 40% tử vong trước 70 tuổi. Tỷ lệ người hút thuốc 
lá, uống rượu, bia còn ở mức cao, đồng thời lối sống và ăn uống kém lành mạnh, nhất là trong giới thanh 
niên hiện nay là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm. Đây 
sẽ là thách thức không nhỏ để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu 3.3 vào năm 2030.

Chỉ tiêu 3.3.2: Số người tử vong do tự tử trên một trăm nghìn dân.

Lộ trình: Không có.

Theo số liệu của Bộ Y tế, số người tử vong do tự tử trên một trăm nghìn dân có xu hướng giảm nhẹ trong 
những năm gần đây, từ mức 5,86 năm 2014 xuống 5,32 năm 2017. Trong đó, tỷ số người tử vong do tự 
tử ở nam giới cao gần 2,5 lần nữ giới. Tuy nhiên, số vụ tự tử tính theo số tuyệt đối tăng lên đáng kể, năm 
2014 là gần 5,1 ngàn người thì đến năm 2017 là hơn 5,2 ngàn người. Điều này đặt ra lời cảnh báo cho 
các chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe tinh thần tại Việt Nam trong thời gian tới, theo đó cần 
quan tâm nhiều hơn tới hiện tượng này. 

Hình 19. Số người tử vong do tự tử trên một trăm nghìn dân
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Mục tiêu 3.4: Tăng cường dự phòng và điều trị lạm dụng các chất gây nghiện, bao gồm lạm dụng 
ma túy và sử dụng các đồ uống có cồn ở mức gây hại (Mục tiêu 3.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 3.4.1: Tỷ lệ bao phủ các can thiệp điều trị cho người nghiện các chất ma túy.

Lộ trình: Năm 2020: 25%; Năm 2025: 30%; Năm 2030: 40%.

Theo số liệu ước tính của Bộ Y tế, tỷ lệ này ở Việt Nam năm 2019 đạt 25%. Như vậy, Việt Nam đã đạt lộ 
trình đặt ra cho năm 2020. Tuy vậy cần tiếp tục giữ vững mức độ cải thiện như hiện nay thì mới có thể 
đạt lộ trình đề ra đến 2030.

Chỉ tiêu 3.4.2: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, bia tới mức nguy hại.

Lộ trình: Năm 2020: Giảm 10% so với năm 2015; Năm 2025: Giảm 20% so với năm 2015; Năm 2030: Giảm 
25% so với năm 2015.

Theo Bộ Y tế, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, bia tới mức nguy hại năm 2015 ở mức 22,4%. 
Đáng chú ý, có tới 44,2% nam giới uống rượu bia ở mức nguy hại (trong 30 ngày qua có ít nhất 1 lần uống 
từ 60 gam cồn trở lên). Đặc biệt, xu hướng trẻ hóa tuổi sử dụng rượu, bia đang là một vấn đề đáng lo 
ngại. Độ tuổi lần đầu uống rượu, bia của thanh niên chủ yếu trong khoảng từ 14 tuổi đến 18 tuổi (48,6%). 
Bên cạnh đó, gần 2/3 thanh niên trả lời đã sử dụng rượu bia, với tần suất sử dụng chủ yếu là từ 1 - 3 lần/
tuần (56,3%)20. Việc sử dụng rượu bia tới mức nguy hại không chỉ dẫn đến các hệ lụy về sức khỏe, xã hội 
cũng như nguy cơ gây tai nạn khi điều khiển các phương tiện giao thông (chỉ tiêu 3.5.1). Ngoài ra, sử 
dụng rượu, bia không kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh, nhất là nhóm yếu thế như phụ nữ 
và trẻ em và liên quan trực tiếp đến bạo lực gia đình như các nghiên cứu đã chỉ ra hiện nay ở Việt Nam 
về tác hại của rượu bia, đồng thời gây gánh nặng kép đối với hộ nghèo và cận nghèo. 

Việc ban hành Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và thực thi có hiệu quả Luật này trên 
thực tế hy vọng sẽ góp phần giảm tỷ lệ người sử dụng rượu bia tới mức nguy hại trong những năm tới.   

Nhìn chung, Việt Nam sẽ gặp thách thức khi thực hiện mục tiêu 3.4 do tình hình sử dụng bia rượu tới 
mức nguy hại vẫn còn rất phức tạp, nhất là ở khu vực nông thôn. Việt Nam cần thu thập đầy đủ thông 
tin về tình hình sử dụng bia rượu tới mức nguy hại để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu này 
trong những năm tới.  

Mục tiêu 3.5: Đến năm 2030, hàng năm tiếp tục kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba 
tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương (Mục tiêu 3.6 toàn cầu).

Chỉ tiêu 3.5.1: Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông.

Lộ trình: Giảm từ 5-10% hàng năm (đối với mỗi tiêu chí).

An toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Tình hình tai nạn giao 
thông ở nước ta đã giảm liên tục từ năm 2012 trở lại đây trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số 
người bị thương. Trong đó, tốc độ giảm về số vụ tai nạn và số người bị thương cao hơn nhiều so với tốc 
độ giảm số người chết do tai nạn giao thông (Hình 20). Tính trung bình, trong giai đoạn 2011-2019, tốc 
độ giảm theo 3 tiêu chí là: i) số vụ tai nạn giao thông giảm 9,6%; số người chết giảm 4,3%; số người bị 
thương giảm 16%.

20  Nguồn - Báo cáo thanh niên Việt Nam 2015-2018 - Bộ Nội vụ.
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Hình 20. Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
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Tuy nhiên, cần lưu ý tới số người chết do tai nạn giao thông, nhất là giao thông đường bộ vẫn đang ở 
mức cao, trung bình hơn 9000 người/năm trong thập kỷ qua. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở hạ tầng 
đường bộ chưa bảo đảm về chất lượng, ý thức tham gia giao thông và chấp hành luật giao thông của 
người dân còn kém (trong đó các hành vi có rủi ro cao dẫn tới tai nạn giao thông hoặc thiệt hại lớn, bao 
gồm lái xe khi trong người có nồng độ cồn, vi phạm quy định về tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi 
xe máy, không thắt dây bảo hiểm trên xe ô tô, chưa áp dụng ghế cho trẻ em nhỏ trên xe ô tô, sử dụng 
điện thoại khi lái xe và sử dụng ma túy khi lái xe), hệ thống biển báo và công tác quản lý an toàn giao 
thông còn nhiều bất cập. Đáng chú ý, tai nạn giao thông là nguyên nhân thứ 2 gây thương tích cho trẻ 
em và nhóm trẻ vị thành niên (15-19 tuổi). Đây là vấn đề cần quan tâm hơn nữa trong thời gian tới, nhất 
là công tác giáo dục thanh thiếu niên thực hiện nghiêm luật lệ khi tham gia giao thông cũng như Luật 
phòng chống tác hại của rượu bia mới ban hành năm 2019.        

Nhìn chung, Việt Nam có thể đạt được lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 3.5.1 về kiềm chế và giảm tai nạn giao 
thông hàng năm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí đến năm 2030. 

Mục tiêu 3.6: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận toàn dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 
và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, truyền thông và giáo dục, lồng ghép sức khỏe sinh 
sản vào các chiến lược, chương trình quốc gia có liên quan (Mục tiêu 3.7 toàn cầu).

Chỉ tiêu 3.6.1: Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có nhu cầu tránh thai đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện 
đại.

Lộ trình: Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49 tuổi sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại: Năm 2020:  
>70%; Năm 2025: >70%; Năm 2030: >70%.

Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại có xu hướng giảm dần trong 
giai đoạn 2010-2019, mặc dù đã bắt đầu tăng lên vào năm 2019 khi tỷ lệ này đạt 68%, tăng 1,5 điểm % 
so với năm 2018 nhưng vẫn chưa bằng mức cao nhất trong giai đoạn là năm 2011 (68,6%). Tỷ lệ này ở 
nông thôn cao hơn ở thành thị (tương ứng 69,2% so với 63,3% năm 2018). Số liệu cũng cho thấy tỷ lệ sử 
dụng biện pháp tránh thai ở khu vực Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên giảm đáng kể so với các khu vực 
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khác. Nguyên nhân tình trạng này là do tập tục của người DTTS sống tại đây còn lạc hậu; tại đây công tác 
tuyên truyền về vấn đề tình dục và kế hoạch hóa gia đình còn gặp nhiều khó khăn (do địa bàn và ngôn 
ngữ). Điều này cho thấy vẫn còn các vấn đề liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được 
cải thiện tại những vùng này. Nếu vẫn tiếp tục duy trì xu hướng hiện nay thì đến 2025 và 2030, tỷ lệ phụ 
nữ trong độ tuổi 15 - 49 sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại cũng chỉ có thể đạt ở mức trên 65%, thấp 
hơn nhiều so với lộ trình đặt ra.

Như vậy, nếu không có những cải thiện và chuyển biến mạnh mẽ thì Việt Nam sẽ không đạt được lộ trình 
đề ra cho các năm 2020, 2025 và 2030 là trên 70% phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 sử dụng biện pháp tránh 
thai hiện đại.

Đại dịch Covid-19 xảy ra năm 2020 và biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng trong thời kỳ đại dịch 
dẫn đến sự gián đoạn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Một số chương trình như tầm soát ung thư, 
kế hoạch hóa gia đình hoặc kiểm soát các bệnh truyền nhiễm đã bị gián đoạn hoặc tạm dừng. Sự gián 
đoạn dịch vụ y tế này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và có thể 
ảnh hưởng tới tiến trình thực hiện các mục tiêu như 3.2, 3.3 và 3.6. Theo nghiên cứu của LHQ về tác động 
xã hội của Đại dịch Covid-19, trong quý I năm 2020, các ca sinh nở của bà mẹ tại cơ sở y tế giảm 5-15% 
so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, từ tháng 3 đến tháng 4/2020 - khi áp dụng các biện pháp giãn cách 
xã hội, số lượng trẻ em dưới 5 tuổi đến các trung tâm y tế cộng đồng giảm 48%; phụ nữ mang thai đến 
khám thai giảm 20%; 88% trạm y tế xã tạm ngừng cung cấp dịch vụ tiêm chủng và trẻ em được tiêm 
chủng giảm 75%; Các buổi tư vấn về nâng cao sức khỏe trẻ em và theo dõi sự tăng trưởng của trẻ dưới 
5 tuổi cũng bị tạm dừng…21.

Hình 21. Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại
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Nguồn: TCTK: Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Năm 2019: Bộ Y tế; Dự báo: tính toán của chuyên gia

21  Nghiên cứu về xem xét tác động của Đại dịch Covid-19 tới tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư- tháng 9/2020.
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Chỉ tiêu 3.6.2: Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 10-19 tuổi.

Lộ trình: Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 15-19 tuổi: Năm 2020: 35; Năm 2025: 33; Năm 2030: 31.

Như vậy, có sự khác biệt về độ tuổi xem xét giữa chỉ tiêu 3.6.2 và chỉ tiêu được sử dụng để xác định lộ 
trình. Trong khi chỉ tiêu 3.6.2 lấy độ tuổi là 10-19 và chia tách phân tổ thành 2 nhóm tuổi là từ 10-14 và 
từ 15-19 tuổi thì lộ trình chỉ đặt ra mục tiêu cho độ tuổi 15-19.  

Theo số liệu của Tổng điều tra dân số năm 2019, tỷ suất sinh con vị thành niên nhóm tuổi 15-19 có xu 
hướng gia tăng mạnh trong 10 năm trở lại đây, từ mức 24‰ năm 2009 lên 35‰ vào năm 2019. Trong 
đó, trẻ vị thành niên nhóm tuổi 15-19 ở nông thôn có tỷ suất sinh cao hơn so với thành thị (tương ứng 
45‰ so với 16‰).  

Nếu xét về độ tuổi vị thành niên (từ 10-17 tuổi theo Luật Việt Nam) thì kết quả Tổng điều tra dân số năm 
2019 cho thấy tỷ suất phụ nữ chưa thành niên sinh con là 3,3‰, trong đó cao nhất là ở vùng ở Trung 
du và miền núi phía Bắc (9,7‰), cao hơn 8,5 lần so với vùng Đồng bằng sông Hồng (1,1‰). Tiếp đó, Tây 
Nguyên là vùng có tỷ suất sinh của phụ nữ chưa thành niên từ 10-17 tuổi cao thứ hai (6,8‰). Cũng theo 
Kết quả cuộc điều tra, phụ nữ chưa thành niên ở nông thôn có tỷ suất sinh cao hơn 3 lần so với thành 
thị (4,2‰ so với 1,3‰).

Hình 22. Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 15-19 tuổi giai đoạn 2009-2019
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Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số 2009, 2019-TCTK

Như vậy, có thể khẳng định Việt Nam đã hoàn thành lộ trình đề ra cho năm 2020. Tuy nhiên, để đạt lộ 
trình đặt ra cho giai đoạn 2021-2030 thì cần tăng cường hơn nữa biện pháp tuyên truyền và giáo dục 
giới tính đối với trẻ thuộc nhóm tuổi này để kiểm soát sự gia tăng tỷ suất sinh trong thời gian tới, đặc 
biệt đối với nhóm tuổi vị thành niên.

Mục tiêu 3.7: Đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao gồm bảo vệ rủi ro tài chính, tiếp 
cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong 
khả năng chi trả của tất cả mọi người (Mục tiêu 3.8 toàn cầu).

Chỉ tiêu 3.7.1: Tỷ lệ hộ có chi phí y tế lớn so với tổng chi tiêu hoặc tổng thu nhập.
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Lộ trình: 

a) Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế >= 25% tổng chi tiêu hộ gia đình: Năm 2020: 2,2%; Năm 2025: 2%; Năm 
2030: 1,8%

b) Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế >= 10% tổng chi tiêu hộ gia đình: Năm 2020: 10,4%; Năm 2025: 10,2%; 
Năm 2030: 10%.

Theo Báo cáo của Bộ Y tế,  tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế trên 10% và 25% tổng chi tiêu hộ gia đình năm 
2014 tương ứng là 9,81% và 2,07%, thấp hơn cả mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho mốc năm 2020. Tới năm 
2016, tỷ lệ này tương ứng còn 9,4% và 1,9%. Theo đó, các tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn thành thị, tương 
ứng là 9,51% và 2,37% ở nông thôn so với 9,14% và 1,87% ở thành thị vào năm 2016. Như vậy, Việt Nam 
đã đạt được lộ trình đề ra cho năm 2030 sớm hơn nhiều năm.  

Hình 23. Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế lớn so với tổng chi tiêu hoặc tổng thu nhập
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Chỉ tiêu 3.7.2: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.

Lộ trình: Không có.

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin luôn đạt trên 90% nhưng lại có xu hướng 
giảm trong vài năm gần đây và giữ ở mức 94,3% vào năm 2019, giảm tới 1,6 điểm phần trăm so với năm 
2016 (Hình 24). Xu hướng giảm thể hiện ở tất cả các vùng trên cả nước, trong đó Đông Nam Bộ là vùng 
có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ thấp nhất (89,6%) trong khi Đồng bằng sông Hồng đạt tỷ lệ cao nhất (96,8%) 
vào năm 2019. 
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Hình 24. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%)
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Nguồn: Niên giám Thống kê 2019

Về cơ bản, Việt Nam đã đảm bảo trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ và cần tiếp tục duy trì kết 
quả này trong thời gian tới, đồng thời cần chú ý tới các vùng có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. 

Chỉ tiêu 3.7.3: Số nhân viên y tế trên mười nghìn dân.

Lộ trình: Chỉ số bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu: Năm 2020 đạt >75 điểm; Năm 2025 đạt >78 điểm và 
Năm 2030 đạt >80 điểm.  

Đối với chỉ tiêu 3.7.3, số liệu thống kê cho thấy chỉ tiêu này tăng đều qua các năm từ 2011 trở lại đây và 
đạt 51,8 người/vạn dân vào 2018, tương đương với 472,6 ngàn người. Điều này cho thấy điều kiện chăm 
sóc sức khỏe cho người dân đã được cải thiện. Xu hướng này thể hiện ở tất cả các tiêu chí, cả về số y bác 
sĩ lẫn số điều dưỡng viên trên 1 vạn dân.    

Hình 25. Số nhân viên y tế trên mười nghìn dân
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sĩ, điều dưỡng viên mà còn gồm các nhân viên khác như hộ lý, dược tá và các cán bộ khác.

Nguồn: Niên giám thống kê y tế, Bộ Y tế 

22    Nguồn: Thông tư 03. Như vậy, họ không chỉ gồm y bác sĩ, điều dưỡng viên mà còn gồm các nhân viên khác như hộ lý, dược 
tá và các cán bộ khác.
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Về “Chỉ số  bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu23” , Hình 26 cho thấy mức độ bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu 
của Việt Nam (được đánh giá theo thang điểm 100) đã tăng đều qua các năm trong giai đoạn 2015-2019, 
đạt 78 điểm vào năm 2019 so với 72 điểm vào năm 2015. Theo Báo cáo giám sát thực hiện bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân do Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới thực hiện năm 2017, chỉ số bao 
phủ dịch vụ y tế của Việt Nam đạt 73 điểm, cao hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (59 
điểm) và mức chung toàn cầu (64 điểm).

Hình 26. Chỉ số bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu
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Nguồn: Bộ Y tế

Đạt được kết quả này là nhờ các chính sách được thực hiện thời gian gần đây về phát triển mạng lưới an 
sinh xã hội, mở rộng hệ thống dịch vụ y tế đến tận thôn bản, cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế cho 
mọi người. Hiện nay, 90% dân số Việt Nam có BHYT. Ngoài ra, 100 % người nghèo và 100% trẻ em dưới 
6 tuổi được phát thẻ BHYT miễn phí và được cấp cùng với giấy khai sinh khi mới sinh hoặc khi đăng ký 
thường trú. Rõ ràng, những chính sách xã hội như vậy đã và sẽ góp phần bảo đảm sự bao trùm dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt những người thuộc nhóm yếu thế có khó khăn về khả năng 
chi trả cho các dịch vụ y tế.   

Việt Nam chắc chắn đạt được lộ trình đề ra đối với chỉ tiêu bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu cho các mốc 
2020, 2025 và 2030.

23  được đo lường theo thang điểm từ 0 đến 100, tính trung bình khối của 14 chỉ tiêu về độ bao phủ dịch vụ y tế.
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Mục tiêu 3.8: Đến năm 2030, giảm đáng kể số ca mắc bệnh và tử vong do các hóa chất độc hại và ô 
nhiễm môi trường không khí, nước và đất (Mục tiêu 3.9 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Đây là một trong những mục tiêu khó đo lường và đánh giá tiến độ thực hiện vì chỉ tiêu này chưa được 
thu thập thông tin thường xuyên. Theo Tổ chức Y tế thế giới, ước tính năm 2016, Việt Nam có khoảng 60 
ngàn người tử vong có liên quan tới ô nhiễm không khí 24. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực đối 
với tỷ lệ bao phủ về cấp nước sạch và vệ sinh, song trong những năm gần đây, các bệnh liên quan đến 
ô nhiễm nguồn nước đang là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước bối cảnh tình trạng ô 
nhiễm không khí và nước ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, nhất là tại các đô thị lớn và khu công 
nghiệp tập trung, thì việc đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu 3.8 là một thách thức lớn đối với Việt Nam 
trong những năm tới. Việc thực hiện tốt những mục tiêu cụ thể khác như 6.1, 6.2, 6.3, 11.6, 12.4 và 12.5 
sẽ góp phần giảm số ca mắc bệnh và tử vong do các hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường không khí, 
nước và đất gây ra.   

Mục tiêu 3.9: Tăng cường thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc 
lá (Mục tiêu 3.a toàn cầu).

Chỉ tiêu 3.9.1: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên sử dụng thuốc lá.

Lộ trình: Tỷ lệ nam giới từ 15 tuổi trở lên sử dụng thuốc lá: Năm 2020: 39%; Năm 2025: 32%; Năm 2030: 
27%.

Hiện tại, số liệu về chỉ tiêu 3.9.1 được lấy duy nhất từ Điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người 
trưởng thành (GATS) và cuộc điều tra gần đây nhất là vào năm 2015. Theo kết quả Điều tra này (GATS 
2015), tỷ lệ hút thuốc lá cả nước vào năm 2015 có xu hướng giảm so với năm 2010. Trong đó, tỷ lệ người 
sử dụng thuốc lá được chuẩn hóa theo tuổi trong những người từ 15 tuổi trở lên là 22,5%, giảm nhẹ so 
với năm 2010 (23,8%). Trong đó, tỷ lệ nam giới hút thuốc là 47,4% vào năm 2010, đã giảm xuống còn 
45,3% vào năm 2015. Đối với nữ giới, tỷ lệ giảm không đáng kể, từ 1,4% vào năm 2010 xuống còn 1,1% 
vào năm 2015. Với tỷ lệ người hút thuốc lá như vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam nằm trong 
số 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. 

Với mục tiêu tăng cường thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá, Việt 
Nam đã ban hành và đang thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (2012), nhờ đó phần nào đã 
cho thấy có sự tiến bộ trong việc giảm dần tỷ lệ người dân sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn 
cao và cần thiết phải thực hiện các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá toàn diện để làm giảm tỷ 
lệ hút thuốc rõ rệt hơn, đặc biệt ở nam giới. Bên cạnh đó, cần lưu ý tới thực trạng gia tăng tỷ lệ sử dụng 
thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên trong những năm gần đây, nhất là tại các thành phố lớn. 

Với tốc độ giảm tỷ lệ nam giới ở độ tuổi 15 trở lên hút thuốc lá như thời gian qua thì Việt Nam sẽ khó đạt 
lộ trình đề ra cho các mốc 2020, 2025, 2030.  

24  Nguồn: https://www.who.int/vietnam/vi/health-topics/air-pollution  



MỤC TIÊU 348

TÓM LẠI

Mặc dù đạt nhiều thành tựu về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (mục tiêu 3.7) và giảm tai nạn 
giao thông trên cả 3 tiêu chí (mục tiêu 3.5) và sẽ về đích đối với 10/19 chỉ tiêu đề ra tới năm 2030, 
song Việt Nam còn khó khăn, thách thức để đạt mục tiêu 3 về “đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và 
tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Trong đó, sẽ có khả năng không đạt mục tiêu 3.9. 
(về thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá) như lộ trình đặt ra. Sáu 
mục tiêu cụ thể còn lại là 3.1 (giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em), 3.2 (về các bệnh truyền nhiễm), 3.3 (về 
các bệnh không lây nhiễm), 3.4 (về dự phòng và điều trị lạm dụng các chất gây nghiện), 3.6 (về đảm 
bảo tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản) và 3.8 (về giảm đáng kể số ca tử vong do các 
chất độc hại và ô nhiễm môi trường) sẽ còn gặp khó khăn để cán đích vào năm 2030, đòi hỏi nhiều 
nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Đại dịch Covid-19 và các biện pháp giãn cách xã hội dẫn đến gián 
đoạn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhóm dân cư dễ bị tổn 
thương và có thể ảnh hưởng tới tiến trình thực hiện các mục tiêu cụ thể như 3.2, 3.3, 3.6 và 3.7.
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MỤC TIÊU 4:
Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện
và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

NĂM 2019
HỌC SINH ĐI HỌC TIỂU HỌC ĐÚNG TUỔI

HỌC SINH ĐI HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÚNG TUỔI 

HỌC SINH HOÀN THÀNH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
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Tới năm 2030, Việt Nam cơ 
bản sẽ hoàn thành Mục tiêu 
PTBV số 04. Tuy nhiên, vẫn 
còn thách thức về vấn đề nâng 
cao chất lượng nguồn nhân 
lực đáp ứng yêu cầu của thị 
trường lao động trong bối 
cảnh cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0.

NĂM 2019, 95,8% NGƯỜI DÂN
TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN

BIẾT ĐỌC, BIẾT VIẾT

TUY NHIÊN, 
TÍNH CHUNG CHO 53 DTTS

NAM GIỚI
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NỮ GIỚI

75,1%
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THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG (NĂM 2019: 23,1%)

TỶ LỆ HUY ĐỘNG TRẺ ĐI NHÀ TRẺ VÀ HỌC MẪU GIÁO

Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tăng 
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Mục tiêu 4.1: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai hoàn thành giáo dục tiểu học, 
giáo dục trung học cơ sở miễn phí, công bằng, có chất lượng (Mục tiêu 4.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 4.1.1: Tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học.

Lộ trình: Không có.

Tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học đúng tuổi những năm gần đây luôn ở mức cao, đạt 98% năm 2019 
theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nói một cách khác, Việt Nam cơ bản đã bảo đảm tất cả trẻ em gái và trai 
đều được đi học cấp tiểu học. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự chênh lệch về tỷ lệ này giữa các nhóm học sinh 
tại các vùng miền và đặc biệt là trẻ khuyết tật. Theo kết quả điều tra quốc gia về trẻ em khuyết tật năm 
2016-2017 của UNICEF25, chỉ có 81,7% trẻ khuyết tật đi học đúng độ tuổi ở cấp tiểu học.  

Chỉ tiêu 4.1.2: Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

Lộ trình: Năm 2020: 95%; Năm 2025: 97%; Năm 2030: 99%.

Việt Nam đã hoàn thành phổ cập tiểu học (theo chuẩn quốc gia) và vẫn đang duy trì kết quả này. Toàn 
bộ trẻ em độ tuổi 6-10 đều học cấp tiểu học và được miễn học phí. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành cấp tiểu học trong độ tuổi của cả nước đã đạt 99,7% năm 
2019, cao hơn lộ trình đặt ra cho năm 2030. Tỷ lệ này ở nhóm học sinh dân tộc thiểu số đạt 94,6% vào 
năm 2019. 

Hình 27. Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học niên khóa 2018-2019
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Nguồn: Niên giám Thống kê Giáo dục và Đào tạo 

Hiện nay, tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 
mức độ 2, trong đó có 14 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Chỉ số bất bình 
đẳng về giới trong tiếp cận giáo dục tiểu học của các năm học gần một thập kỷ trở lại đây luôn đạt 1,0.

Như vậy, Việt Nam có khả năng sẽ hoàn thành lộ trình đặt ra đối với chỉ tiêu 4.1.2 trước thời hạn và tiếp 
tục duy trì kết quả này đến 2030. 

25  Xem tại: https://www.unicef.org/vietnam/media/2776/file/children%20with%20disabilities%20survey%20findings%20vn.
pdf 
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Chỉ tiêu 4.1.3: Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở.

Lộ trình: Không có. 

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở (THCS) đúng độ tuổi 
giai đoạn 2016-2018 luôn đạt ở mức cao trên 92% nhưng năm 2019 lại giảm chỉ còn ở mức 89.2%. Trên 
thực tế, tỷ lệ học sinh đi học cấp THCS giai đoạn 2016-2019 không giảm mà tiếp tục có xu hướng tăng 
dần qua các năm. Lý do là việc tính toán tỷ lệ học sinh đi học THCS đúng độ tuổi dựa vào số liệu dân số 
trong độ tuổi. Trong khi giai đoạn 2016-2018, số liệu dân số trong độ tuổi đi học THCS dựa theo ước tính 
của TCTK (thấp hơn thực tế) dẫn đến tỷ lệ cao hơn 90%, nhưng đến năm 2019 lại dựa vào con số thực tế 
từ cuộc Tổng điều tra dân số dẫn đến tỷ lệ thấp đi. Đáng chú ý, kết quả Điều tra quốc gia về trẻ em khuyết 
tật năm 2016-2017 của UNICEF cho thấy có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ tỷ lệ học sinh đi học cấp THCS 
giữa nhóm học sinh khuyết tật và tỷ lệ chung cả nước. Cụ thể, chỉ có 67,4% trẻ em khuyết tật đi học đúng 
độ tuổi ở cấp THCS so với mức 92,5% của cả nước năm 201626.

Hình 28. Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở đúng tuổi (%) 
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Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Như vậy, công tác tuyên truyền giáo dục, huy động trẻ đi học đúng tuổi cấp THCS cần được tăng cường 
hơn nữa trong những năm tới, nhất là với trẻ ở vùng sâu vùng xa, vùng có tỷ lệ cao trẻ em DTTS cũng 
như nhóm trẻ khuyết tật.  

Chỉ tiêu 4.1.4: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở, 
tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở.

Lộ trình: Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở: Năm 2020: 85%; Năm 2025: 88%; Năm 2030: 
93%.

Năm 2019, tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên THCS đạt 99,2%. Việt Nam đã hoàn thành phổ cập 
cấp THCS mức độ 1 tại 63/63 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cấp THCS luôn đạt ở mức cao, 
năm 2019 đạt 99,3% và dàn đều ở hầu hết các vùng và cao hơn nhiều so với lộ trình đặt ra tới năm 2030 
là 93%. Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ tốt nghiệp cấp THCS 
thấp nhất, nhưng vẫn đạt gần 99%. Tỷ lệ hoàn thành cấp THCS qua các năm đã có bước cải thiện, từ mức 

26    Nguồn: https://www.unicef.org/vietnam/media/2776/file/children%20with%20disabilities%20survey%20findings%20vn.
pdf
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80,7% vào năm 2016 lên 85% vào năm 201927. Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành lộ trình đặt ra về tỷ lệ 
học sinh hoàn thành cấp THCS sớm hơn 1 năm. Hiện không có chênh lệch về giới đối với cấp giáo dục 
THCS. Chỉ số bình đẳng giới cấp THCS của các năm đều đạt từ 1,0 hoặc hơn. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ học 
sinh nữ đi học cấp THCS đúng độ tuổi thậm chí còn cao hơn tỷ lệ này ở học sinh nam.   

Song, vẫn cần lưu ý tới khoảng cách chênh lệch về cơ sở vật chất các trường, về chất lượng giáo dục giữa 
thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền để bảo đảm chất lượng giáo dục tiểu học và THCS được 
cung cấp đồng đều trên phạm vi toàn quốc.  

Hình 29. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp THCS, tỷ lệ chuyển cấp từ 
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Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mục tiêu 4.2: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai được tiếp cận với phát triển, 
chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng để sẵn sàng bước vào cấp tiểu học 
(Mục tiêu 4.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 4.2.1: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội28.

Lộ trình: Năm 2020: 98,9%; Năm 2025: 99,1%; Năm 2030: 99,3%.

Theo báo cáo của Bộ giáo dục và Đào tạo, năm 2019 “Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp 
về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội” đạt 90%. Trong đó, tỷ lệ này ở nam là 90% và nữ là 89%. Riêng ở 
nhóm trẻ dân tộc thiểu số, tỷ lệ này đạt mức thấp hơn là 82%. So với lộ trình đề ra, Việt Nam khó có thể 
đạt lộ trình đặt ra vào năm 2020 là 98,9% và cần nỗ lực hơn nữa để đạt lộ trình cho các năm 2025 và 2030.

27 Theo Thông tư 03, Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS là tỷ lệ giữa số học sinh tốt nghiệp ở lớp cuối cấp so với số học sinh học 
ở lớp cuối cấp đó đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học THCS là tỷ lệ số học sinh tốt 
nghiệp cấp THCS vào năm (t+3) so với số học sinh lớp 6 đầu năm học (t).  

28   Một công cụ khác để đo sự phát triển trẻ thơ là Chỉ tiêu phát triển trẻ thơ (ECDI), được tính bằng phần trăm trẻ em 36-59 
tháng tuổi phát triển đúng hướng ít nhất 3 trong 4 lĩnh vực, gồm: đọc viết – tính toán, thể chất, cảm xúc xã hội, và học tập. 
Hiện tại, trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và bộ ngành của Việt Nam chưa có chỉ tiêu theo dõi phát triển trẻ thơ. Số 
liệu thống kê hiện có về chỉ số phát triển trẻ thơ Việt Nam được lấy từ Điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ do 
Tổng cục Thống kê và UNICEF thực hiện 5 năm một lần từ năm 1999 đến 2020. Chỉ tiêu này đang được Tổng cục Thống kê và 
UNICEF thu thập số liệu qua cuộc Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về Trẻ em và Phụ nữ năm 2020, dự kiến sẽ công 
bố chỉ tiêu này năm 2021.
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Chỉ tiêu 4.2.2: Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo.

Lộ trình: Năm 2020: 98,9%; Năm 2025: 99,1%; Năm 2030: 99,3%.

Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ và học mẫu giáo đã tăng lên liên tục trong các năm học gần đây. Năm học 
2018-2019, tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ và học mẫu giáo đạt tương ứng 28,9% và 91,9% so với tỷ lệ 11,9% và 72,7% 
năm học 2010-2011. Đáng chú ý, Việt Nam đã bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với tỷ 
lệ đạt tới 99,9% trong năm học 2018-2019 và tỷ lệ nhập học giữa trẻ em 5 tuổi nữ và nam không có sự 
khác biệt (tương ứng 99,9 và 99,8%). Đặc biệt, trẻ em DTTS và trẻ em khuyết tật cũng đã được tạo điều 
kiện chăm sóc và tiếp cận giáo dục. Trong đó, các Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập tại 
các địa phương đã hỗ trợ can thiệp và hỗ trợ về giáo dục cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non, mặc 
dù thấp hơn nhiều so với nhu cầu hiện nay. Năm học 2018-2019, tỷ lệ trẻ em khuyết tật được học tập hòa 
nhập ở các cấp là: nhà trẻ đạt 79,1%, mẫu giáo đạt 81%.

Hình 30. Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo (%)
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Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Như vậy, Việt Nam sẽ cơ bản đạt được  chỉ tiêu 4.2.2 theo lộ trình đề ra đến năm 2030, tuy nhiên cần chú 
ý hơn nữa tới nhóm trẻ dưới 3 tuổi do hiện nay tỷ lệ nhập học chưa cao (mới đạt gần 30%) và giáo dục 
đối với trẻ em khuyết tật dưới 5 tuổi.

Năm 2020, Đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp tới tiến trình thực hiện mục tiêu 4. Cụ thể, việc đóng 
cửa trường học từ tháng 2 đến tháng 5 do Dịch Covid-19 và chuyển sang học trực tuyến đã ảnh hưởng 
đến ước tính khoảng 21,2 triệu trẻ em trên toàn quốc và đồng nghĩa với việc những trẻ này mất khả 
năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục có chất lượng. Đặc biệt, ở vùng sâu vùng xa nơi học sinh không được 
trang bị các công cụ kỹ thuật số, thì những thành tựu đạt được về giáo dục thời gian vừa qua như trình 
bày ở trên đây (mục tiêu 4.1 và 4.2) sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất là trong năm 2020.

Mục tiêu 4.3: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả nam và nữ đối với giáo dục 
nghề nghiệp và giáo dục đại học có chất lượng và trong khả năng chi trả (Mục tiêu 4.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 4.3.1: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đang học các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao 
đẳng và đại học.

Lộ trình: Năm 2020: 80%; Năm 2025:85%; Năm 2030: 90%.
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Hệ thống các cơ sở giáo dục dạy nghề và giáo dục đại học đã từng bước phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây, tạo điều kiện và cơ hội tốt hơn cho các học viên trên cả nước được tiếp cận dịch vụ 
giáo dục này. Để giải quyết vấn đề thiếu lao động có tay nghề cao, đã thành lập nhiều cơ sở dạy nghề 
chất lượng cao ở trình độ quốc tế trong các ngành nghề có nhu cầu cao của thị trường lao động. Chính 
phủ đã thực hiện hàng loạt Chương trình hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, dạy nghề cho thanh 
niên…

Hiện nay, chưa có số liệu thống kê hàng năm về chỉ tiêu 4.3.1 nên chưa có cơ sở để đánh giá mức độ đạt 
được theo lộ trình đặt ra. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đang 
học tại các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học năm 2019 đạt 75%29. 

Mục tiêu 4.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể số lao động có các kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị 
trường lao động để có việc làm tốt và làm chủ doanh nghiệp (Mục tiêu 4.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu 4.4.1: Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo.

Lộ trình: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo: Năm 2020: 65%; Năm 2025: 70%; Năm 2030: 75%.

Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo (chỉ tiêu 4.4.1) tăng đều qua các năm trong thời kỳ 2010-2019 
song còn rất thấp so với nhu cầu của thị trường lao động và mục tiêu 4.4 đề ra30. Đến 2019, Việt Nam 
mới có 23% lao động có việc làm đã qua đào tạo và vẫn còn tới 77% lực lượng lao động có việc làm chưa 
được đào tạo. Đáng chú ý, còn tồn tại sự khác biệt lớn về tỷ lệ này về giới và địa lý. Cụ thể, tỷ lệ lao động 
có việc làm đã qua đào tạo ở thành thị cao hơn gấp 2,5 lần ở nông thôn và ở lao động nam cao hơn tới 
5 điểm phần trăm so với lao động nữ (xem Hình vẽ). Sự thiếu hụt kỹ năng lao động sẽ là một rào cản lớn 
đối với sự nghiệp công nghiệp hóa và phát triển của Việt Nam trong những năm tới, nhất là trong thời 
kỳ công nghiệp hóa và cách mạng công nghệ 4.0. 

Hình 31. Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo

14,6 15,4 16,6 17,9 18,2
19,9 20,6 21,4 21,9 23,1

16,2 17,2
18,6 20,3 20,4

22,4 23 24 24,4 25,5

12,8 13,5 14,5 15,4 15,8 17,3 18 18,7 19,3
20,5

30,6 30,9 31,7 33,7 34,3
36,3 37,2 37,9 38 39,3

8,5 9 10,1 11,2 11,2 12,6 12,8
13,7 14,3

15,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cả nước Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Nguồn: TCTK

29   Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo mới thu thập được số người từ 18 tuổi trở lên học các trường cao đẳng sư phạm và đại học, 
số còn lại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thu thập và số người từ 15 tuổi trở lên do Tổng cục Thống kê thu thập.

30   Theo định nghĩa, lao động có việc làm đã qua đào tạo bao gồm những người thỏa mãn cả hai điều kiện: i) đang làm việc 
trong nền kinh tế; ii) đã được đào tạo ở một trường hay một sơ sở đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc Hệ thống 
giáo dục quốc dân từ 03 tháng trở lên và đã tốt nghiệp, đã được cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đã đạt một trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhất định- Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT.
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Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo”- chỉ tiêu được 
sử dụng để xác định lộ trình đạt ở mức cao hơn nhiều so với chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua 
đào tạo” theo Thông tư 03 và cũng có xu hướng tăng đều qua các năm trong thời kỳ 2016-2020, từ mức 
53,6% năm 2016 lên 62% năm 2019 và ước sẽ đạt 64,5% vào năm 2020 (xem Hình). 

Lực lượng lao động kỹ thuật đã từng bước làm chủ được khoa học - công nghệ, đảm nhận được hầu hết 
các vị trí công việc phức tạp trong sản xuất, kinh doanh mà trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài 
như trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dầu khí, viễn thông... Lao động tay nghề cao 
đã được các thị trường lao động quốc tế từng bước chấp nhận. Nhờ sự phát triển của chất lượng nguồn 
nhân lực, năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều 
qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN.

Hình 32. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
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Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Như vậy, Việt Nam đã tiệm cận lộ trình đặt ra đến 2020 và nếu giữ với xu hướng như hiện nay thì chúng 
ta sẽ đạt/vượt mức mà lộ trình đặt ra tới 2025 và 2030.

Chỉ tiêu 4.4.2: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin.

Lộ trình: Năm 2020 70%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 90%.

Hiện tại chưa có số liệu về chỉ tiêu 4.4.2. Theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 
của Bộ Thông tin và Truyền thông, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin gồm: i) Hiểu biết về công 
nghệ thông tin cơ bản; ii) Sử dụng máy tính cơ bản; iii) Xử lý văn bản cơ bản; iv) Sử dụng bảng tính cơ 
bản; v) Sử dụng trình chiếu cơ bản; và vi) Sử dụng Internet cơ bản. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin 
của Việt Nam năm 2019 đạt 62%, trong khi đó lộ trình đề ra cho năm 2020 là 70%. 

Như vậy, Việt Nam có nguy cơ không đạt lộ trình đề ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo nếu không 
có những nỗ lực đột phá.   
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Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề 
nghiệp cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người khuyết tật, người dân tộc và 
trẻ em trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương (Mục tiêu 4.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 4.5.1: Chỉ số bình đẳng trong giáo dục, đào tạo.

Lộ trình:

+ Tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo: Năm 2020: 40%; Năm 2025: 45%; Năm 2030: 50%.

+  Tỷ lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp: Năm 2020: 30%; 
Năm 2025: 35%; Năm 2030: 40%.

Việt Nam hiện chưa tính toán và công bố định kỳ số liệu về Chỉ số bình đẳng trong giáo dục, đào tạo 
cũng như đối với 2 chỉ tiêu được sử dụng để xác định lộ trình như nêu ở trên. Tuy vậy, báo cáo của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cho thấy Việt Nam cơ bản bảo đảm bình đẳng trong giáo dục phổ thông xét về khía 
cạnh giới tính khi chỉ số này luôn đạt gần 1,0. 

Hình 33. Chỉ số bình đẳng về giới trong giáo dục, đào tạo
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Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019)

Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của người dân tộc thiểu số do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 
2019 cho thấy, chỉ có 20% lao động dân tộc thiểu số đã qua đào tạo so với tỷ lệ của cả nước là 23,1% và 
thấp hơn nhiều so với lộ trình đặt ra cho năm 2020 là 40%. Đáng chú ý, tỷ lệ lao động nữ dân tộc thiểu 
số qua đào tạo chỉ là 5,9% cho thấy có sự bất bình đẳng về giới rất rõ nét trong nhóm dân tộc thiểu số. 

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có khoảng 40% người khuyết tật ở độ tuổi lao 
động và còn khả năng lao động, trong đó, chỉ có 30% có việc làm. Có khoảng 30% trong số người khuyết 
tật có khả năng lao động được học nghề, tương đương với lộ trình đặt ra đến 2020. 

Như vậy, Việt Nam cơ bản đã bảo đảm tiếp cận bình đẳng về giới trong giáo dục phổ thông nhưng cần 
phấn đấu hơn nữa để bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong đào tạo nghề đối với nhóm yếu thế, đặc biệt 
đối với lao động nữ DTTS, người khuyết tật. Trong đó, cần chú ý đào tạo các kỹ năng làm việc quan trọng 
khác như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ngoại ngữ và kỹ năng máy tính, v.v. Đặc biệt trong thời đại 
công nghệ số, các kỹ năng số và các nghề nghiệp liên quan đến công nghệ kỹ thuật chất lượng cao nên 
được bổ sung vào danh mục nghề đào tạo.
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Mục tiêu 4.6: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả thanh niên và phần lớn người trưởng thành, cả nam 
giới và nữ giới, biết đọc, viết (Mục tiêu 4.6 toàn cầu).

Chỉ tiêu 4.6.1: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ.

Lộ trình: Năm 2020: 98%; Năm 2025: 98,8%; Năm 2030: 99,6%.

Đến năm 2019, cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng gần 2 điểm phần 
trăm so với năm 2010. Khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ biết đọc biết viết giữa nam và nữ được thu hẹp 
đáng kể. Nếu như năm 2010 mức chênh lệch được ghi nhận là 4,3 điểm phần trăm thì đến năm 2019 chỉ 
còn 2,4 điểm phần trăm. Với sự duy trì mức cải thiện như vậy thì dự kiến đến năm 2030, khoảng cách này 
sẽ càng thu hẹp hơn nữa. 

Hình 34. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Sự khác biệt trong tỷ lệ người biết chữ giữa thành thị và nông thôn đã thu hẹp một chút. Nếu năm 2010, 
chênh lệch về tỷ lệ người biết chữ ở thành thị so với nông thôn là 4,7 điểm phần trăm thì đến năm 2019 
còn 4 điểm phần trăm, tương ứng với tỷ lệ người biết chữ ở thành thị là 98,3% so với ở nông thôn là 
94,3%. Khu vực có tỷ lệ dân từ 15 tuổi trở lên không biết chữ cao nhất là Trung du và Miền núi phía Bắc 
(10,1%), tiếp đến là Tây Nguyên (8,7%) là nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống. Tỷ lệ người DTTS biết 
đọc, biết viết tiếng phổ thông thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc, mặc dù đã cải thiện một 
chút trong giai đoạn 2015-2019. Nếu như tỷ lệ người DTTS biết đọc, biết viết tiếng phổ thông chỉ ở mức 
79,2% so với tỷ lệ 94,9% chung của cả nước vào năm 2015 thì năm 2019, tỷ lệ này đã tăng lên 80,9% so 
với mức 97% của cả nước31. Trong đó, một số DTTS vẫn có tới hơn nửa dân số mù chữ phổ thông là Mảng 
(53,8%), La hủ (53,1%), Lự (50,3%) …Tỷ lệ biết đọc, biết viết ở nam giới tính chung cho 53 DTTS đạt 86,7% 
trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ đạt 75,1% vào năm 2019. 

Việt Nam có khả năng đạt lộ trình đặt ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn cần chú 
ý cải thiện tình hình đối với nhóm người DTTS và tại các khu vực có tỷ lệ người không biết chữ cao.

31   Nguồn: Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, Ủy ban dân tộc 
miền núi và Tổng cục Thống kê, Nhà xuất bản thống kê, năm 2020.
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Mục tiêu 4.7: Đến năm 2030, bảo đảm rằng tất cả những người học được trang bị những kiến thức 
và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững (Mục tiêu 4.7 toàn cầu).

Chỉ tiêu 4.7.1: Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên.

Lộ trình: Năm 2020: 100% Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%.

Hiện tại phần lớn các giáo viên tại các cấp giáo dục phổ thông đều được yêu cầu phải bảo đảm đạt 
chuẩn về trình độ đào tạo nhất định. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 
trình độ đào tạo ở các cấp học đều đạt ở mức cao, gần 99-100%. Như vậy, có thể khẳng định Việt Nam sẽ 
hoàn thành lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 4.7.1.

Hình 35. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên 
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Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chỉ tiêu 4.7.2: Tỷ lệ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; 
cung cấp kiến thức về HIV.

Lộ trình: Năm 2020: 80%; Năm 2025: 90%; Năm 2030: 100%. 

Các chương trình giáo dục các cấp hiện đã bước đầu lồng ghép kiến thức cần thiết về phát triển bền 
vững và biến đổi khí hậu trong các môn học có liên quan như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công 
dân. Phương thức lồng ghép hiện được thực hiện thông qua lựa chọn một số nội dung về phát triển 
bền vững như: bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và tiến bộ, quyền trẻ em, phòng chống ma 
túy và HIV/AIDS, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tham 
nhũng… để đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa hoặc ngoại khóa ở tất cả các cấp học. Theo báo 
cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ các trường phổ thông có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, 
phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV năm 2019 là 95% và sẽ đạt tới 99% vào năm 
2020, cao hơn mục tiêu mà Lộ trình đặt ra cho năm 2020 (80%). 

Như vậy, Việt Nam sẽ chắc chắn hoàn thành lộ trình tới năm 2030. Tuy nhiên, hiệu quả của việc lồng 
ghép này tới việc giảm bạo lực, giảm xâm hại, giảm mang thai tuổi vị thành niên, giảm các ca nhiễm HIV 
trong nhóm tuổi học đường cần được xem xét kỹ lưỡng hơn trong thời gian tới.
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Hình 36. Tỷ lệ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực,  
xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV (%)
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Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mục tiêu 4.8: Xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục thân thiện với trẻ em, người khuyết tật và 
bình đẳng giới và cung cấp môi trường học tập an toàn, không bạo lực, toàn diện và hiệu quả cho 
tất cả mọi người (Mục tiêu 4.a toàn cầu).

Chỉ tiêu 4.8.1: Tỷ lệ các trường học có: (chia theo cấp học).

(a) Điện; 

(b) Internet dùng cho mục đích học tập; 

(c) Máy tính dùng cho mục đích học tập; 

(d) Cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật; 

(e) Nước uống;

(f ) Hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính;

(g) Chỗ rửa tay thuận tiện.

Lộ trình: 

Chỉ 
tiêu

Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030

Mầm 
non

Tiểu 
học

THCS THPT
Mầm 
non

Tiểu 
học

THCS THPT
Mầm 
non

Tiểu 
học

THCS THPT

(a) 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(b) 99.5 99.5 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(c) 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(d) 50 50 50 50 55 55 55 55 60 60 60 60

(e) 80 80 95 95 85 90 99 99 90 99.9 100 100

(f ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(g) 98 98 95 95 100 100 99 99 100 100 100 100
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Việc nâng cấp và xây mới các cơ sở giáo dục đã và đang được triển khai đồng bộ trên cả nước và ở tất 
cả các cấp học nhiều năm qua nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về kiên cố hóa trường học 
của nhà nước. Theo quy định hiện hành, các trường học kiên cố phải đáp ứng các tiêu chí về điện, nước 
sạch, máy tính, internet, hạ tầng vệ sinh, thiết bị phù hợp cho người khuyết tật v.v.

Bảng 6. Cơ sở vật chất của các trường phổ thông năm 2019 và kế hoạch 2020

Chỉ tiêu 4.8.1
2019 Kế hoạch 2020

Mầm 
non

Tiểu 
học

THCS THPT
Mầm 
non

Tiểu 
học

THCS THPT

(a) Điện 90,3 92,9 92,6 87,4 98 92 92 95

(b) Internet dùng cho mục đích học 
tập

10 82,7 88,1 85,5 15 82 92 92

(c) Máy tính dùng cho mục đích học 
tập

10 79,1 87,9 88 15 82 92 92

(d) Cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp 
với học sinh, sinh viên khuyết tật

5 27,9 20,7 13,8 7 60 60 60

(e) Nước uống 90,1 88,8 85,5 84 92 92 92 92

(f ) Hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng 
rẽ cho từng giới tính

74 85 90 90 78 90 92 92

(g) Chỗ rửa tay thuận tiện 74 90 90 90 78 92 92 92

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục hiện được xếp vào nhóm các trường học kiên cố nhưng có thể không nhất 
thiết đã đáp ứng được những tiêu chí nói trên, nhất là với những cơ sở giáo dục đã xây từ nhiều năm 
trước. Bên cạnh đó, theo Khảo sát quốc gia về Người khuyết tật năm 2016-2017 của TCTK cho thấy, tỷ lệ 
trường có thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn tiếp cận cho học sinh khuyết tật bậc tiểu học chỉ đạt thấp là 
3,5% và bậc THCS là 1,9%.

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá lại tình hình và đang triển khai kế hoạch đầu tư, trang bị 
bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho nhà trường trong thời gian tới đáp ứng các tiêu chí như chỉ tiêu 
4.8.1. 

Như vậy, so với lộ trình đề ra thì Việt Nam có thể chưa hoàn thành một số tiêu chí thuộc chỉ tiêu 4.8.1 
vào năm 2020, nhưng có khả năng sẽ hoàn thành lộ trình đề ra vào các mốc năm 2025 và 2030. Tuy vậy, 
trong thời gian tới cần chú ý hơn tới việc bảo đảm các tiêu chí về cơ sở vật chất các trường phù hợp hơn 
đối với học sinh khuyết tật.
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TÓM LẠI

Việt Nam cơ bản sẽ hoàn thành mục tiêu PTBV số 04 về giáo dục có chất lượng và công bằng cho mọi 
người vào năm 2030, trong đó sẽ bảo đảm đạt tới 6 trong tổng số 8 mục tiêu cụ thể liên quan tới giáo 
dục phổ thông. Việt Nam sẽ khó đạt được mục tiêu 4.4 về vấn đề chất lượng lao động có kỹ năng 
phù hợp với thị trường lao động và mục tiêu 4.5 về tiếp cận bình đẳng về giáo dục và đào tạo cho 
những người dễ bị tổn thương. Đây là những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới, đặc 
biệt là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghệ 4.0. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường học các cấp cần được nâng cấp hơn 
nữa để đảm bảo môi trường học tập an toàn, thân thiện và đảm bảo quy chuẩn tiếp cận với người 
khuyết tật. Đại dịch Covid-19 cũng có khả năng ảnh hưởng tới tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV số 
04 trong năm 2020 do các trường học phải đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội.
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MỤC TIÊU 5:
Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền 
và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Năm 2019, hơn một nửa 
phụ nữ từng trải qua bạo lực 
bởi chồng hoặc bạn tình và 
trên dưới 10% phụ nữ từng 
bị bạo lực do người khác 
(không phải chồng 
hoặc bạn tình) gây ra

Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng

lần đầu trước 15 tuổi và trước 18 tuổi giảm nhẹ

3,3 10,6 9,1
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2014 2019
Tỷ lệ phụ nữ kết hôn lần đầu trước 15 tuổi
Tỷ lệ phụ nữ kết hôn lần đầu trước 18 tuổi

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

Năm 2019, 24% tổng số doanh nghiệp cả nước 

Năm 2016, tỷ lệ nữ là chủ trang trại

DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ

TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC LÀ GẦN 8,6%
TRONG NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ĐẠT 27,31%,
CAO HƠN MỨC TRUNG BÌNH CỦA CHÂU Á VÀ TOÀN CẦU

Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu PTBV số 05 vào năm 2030.
Trong đó cần chú trọng giải quyết các vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Thời gian làm việc nhà 
của phụ nữ 
Cao gấp

2,1 lần
so với

nam giới

Nhiệm kỳ 2016-2021, 16/63 tỉnh/thành phố 
có tỷ lệ  NỮ ĐẠI BIỂU HĐND CẤP TỈNH 
đạt từ    30% TRỞ LÊN

Tình trạng mất cân bằng giới tính
khi sinh chưa được cải thiện với

vào năm 2019

111,5 bé trai

100 bé gái 



MỤC TIÊU 5 63

MỤC TIÊU 5:
Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền 
và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Năm 2019, hơn một nửa 
phụ nữ từng trải qua bạo lực 
bởi chồng hoặc bạn tình và 
trên dưới 10% phụ nữ từng 
bị bạo lực do người khác 
(không phải chồng 
hoặc bạn tình) gây ra

Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng

lần đầu trước 15 tuổi và trước 18 tuổi giảm nhẹ

3,3 10,6 9,1

0,5 0,9
0,4

2011
0

2

4

6

8

10

12

2014 2019
Tỷ lệ phụ nữ kết hôn lần đầu trước 15 tuổi
Tỷ lệ phụ nữ kết hôn lần đầu trước 18 tuổi

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

Năm 2019, 24% tổng số doanh nghiệp cả nước 

Năm 2016, tỷ lệ nữ là chủ trang trại

DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ

TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC LÀ GẦN 8,6%
TRONG NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ĐẠT 27,31%,
CAO HƠN MỨC TRUNG BÌNH CỦA CHÂU Á VÀ TOÀN CẦU

Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu PTBV số 05 vào năm 2030.
Trong đó cần chú trọng giải quyết các vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Thời gian làm việc nhà 
của phụ nữ 
Cao gấp

2,1 lần
so với

nam giới

Nhiệm kỳ 2016-2021, 16/63 tỉnh/thành phố 
có tỷ lệ  NỮ ĐẠI BIỂU HĐND CẤP TỈNH 
đạt từ    30% TRỞ LÊN

Tình trạng mất cân bằng giới tính
khi sinh chưa được cải thiện với

vào năm 2019

111,5 bé trai

100 bé gái 

Mục tiêu 5.1: Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái 
trong mọi lĩnh vực và ở mọi nơi (Mục tiêu 5.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 5.1.1: Tỷ số giới tính khi sinh.

Lộ trình: Không có.

Tỷ số giới tính khi sinh tăng lên trong giai đoạn 2010-2013, sau đó có xu hướng giảm trong giai đoạn 
2014-2017, nhưng lại tăng mạnh vào năm 2018 trước khi trở về xu thế chung, đạt 111,5 bé trai trên 100 
bé gái vào năm 2019. Tính chung cả giai đoạn 2010-2019, tỷ số giới tính khi sinh có xu hướng chung 
tăng lên và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa được cải thiện. Mất cân bằng giới tính 
khi sinh xảy ra ở cả thành thị và nông thôn và có sự chênh lệch đáng kể theo vùng. Theo kết quả Tổng 
điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh của khu vực thành thị thấp hơn nông thôn, 
tương ứng là 110,8 và 111,8 bé trai/100 bé gái. Con số này cao nhất là ở Đồng bằng sông Hồng (115,5 
bé trai/100 bé gái) và thấp nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long (106,9 bé trai/100 bé gái). Điều này sẽ gây 
ảnh hưởng tiêu cực tới cấu trúc dân số Việt Nam trong tương lai, dẫn tới việc dư thừa nam giới trong xã 
hội. Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu từ 2,3 
đến 4,3 triệu phụ nữ. 

Hình 37. Tỷ số giới tính khi sinh (số bé nam/100 bé nữ)
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Việc lựa chọn giới tính thai nhi dựa trên cơ sở bất bình đẳng giới được xác định là nguyên nhân chủ yếu 
của sự mất cân bằng trong tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam. Bên cạnh đó, mức sinh giảm và sự sẵn có 
và hợp lý về chi phí của công nghệ lựa chọn giới tính thai nhi đang góp phần gây nên mất cân bằng giới 
tính khi sinh. Mất cân bằng giới tính có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước và ảnh hưởng tới sức khỏe của phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Mất cân bằng giới 
tính còn có nguy cơ làm gia tăng nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gái, kết hôn sớm và các hình thức bạo 
lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái, bất bình đẳng giới và bất ổn xã hội (liên quan tới các mục tiêu 
PTBV khác như 5.2, 5.3...). 
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Mục tiêu 5.2: Giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng hoặc 
nơi riêng tư, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột tình dục và các hình thức bóc lột khác (Mục tiêu 5.2 
toàn cầu).

Chỉ tiêu 5.2.1: Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên đã từng bị bạo lực bởi chồng hoặc bạn tình 
hiện tại hoặc trước đây trong 12 tháng qua.

Lộ trình: Không có.

Hiện tại, Điều tra quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010 và 2019 của Tổng cục 
Thống kê là nguồn số liệu duy nhất về bạo lực đối với phụ nữ cho đến nay32. Các hình thức bạo lực do 
chồng/bạn tình gây ra vối phụ nữ và trẻ em gái bao gồm: Bạo lực thể xác; Bạo lực tình dục; Bạo lực tâm 
lý (bao gồm Bạo lực tinh thần và kiểm soát hành vi); Bạo lực kinh tế. Như trình bày ở Bảng 7, tỷ lệ bạo lực 
phụ nữ của năm 2019 có giảm nhẹ so với năm 2010, ngoại trừ bạo lực tình dục, tuy vậy vẫn còn ở mức 
cao. Trong khi đó, tỷ lệ phụ nữ từng bị một trong cả ba loại bạo lực này trong đời và hiện thời (trong 12 
tháng qua) giảm tương ứng từ 58% và 27% năm 2010 xuống còn gần 53% và 22% năm 2019. Như vậy, 
đến năm 2019 vẫn còn tới hơn nửa số phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi từ 15-64 từng bị bạo lực trong đời 
và hơn 1/5 phụ nữ trong độ tuổi này bị bạo lực trong 12 tháng qua. Trong đó, bạo lực về tinh thần trong 
12 tháng qua chiếm tỷ lệ cao nhất, mặc dù đã giảm đi từ 25% năm 2010 xuống còn 19,3% năm 2019. 
Riêng bạo lực tình dục trong 12 tháng qua lại có xu hướng tăng từ 4% lên 5,7% trong cùng giai đoạn. 

Bảng 7. Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi được điều tra (*) đã từng bị bạo lực bởi chồng  
hoặc bạn tình (%)

Chỉ tiêu 5.2.1.

Năm 2010 Năm 2019

Hiện thời
(12 tháng 

qua)

Trong đời
(Bất cứ thời điểm nào 

trong đời)

Hiện thời
(12 tháng qua)

Trong đời
(Bất cứ thời điểm 

nào trong đời)

Thể xác 6 32 4,6 26,1

Tình dục 4 10 5,7 13,3

Tinh thần 25 54 19,3 47

Thể xác, tình dục, tinh thần 27 58 21,8 52,9

Chú thích: (*) Điều tra năm 2010 là với độ tuổi 18-60 còn Điều tra năm 2019 là với độ tuổi 15-64. Ngoài ra, bảng này chỉ xét 
riêng các loại bạo lực phổ biến nhất là bạo lực thể xác, tình dục và tinh thần. 

Nguồn: Điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010 và 201933

Điều tra nói trên năm 2019 cho thấy một số đặc điểm đáng chú ý như: tỷ lệ phụ nữ khuyết tật từng bị 
bạo lực do chồng/bạn tình gây ra cao hơn so với tỷ lệ này ở phụ nữ không khuyết tật; hay: có tới gần ¼ 
số phụ nữ đã từng bị cả hai hình thức bạo lực về thể xác và tinh thần; số phụ nữ vừa từng bị bạo lực tình 
dục và bạo lực tinh thần chiếm 10% trong khi tỷ lệ phụ nữ từng bị cả bạo lực tình dục và bạo lực thể xác 
là 7,3%.   

Như vậy, mặc dù tỷ lệ phụ nữ từng bị bạo lực đã giảm đi trong giai đoạn 2010-2019, song tính chung vẫn 
còn cao. Việt Nam cần thực hiện chính sách có hiệu quả hơn các quy định pháp luật về bình đẳng giới và 
thực hiện các biện pháp hiệu quả chống bạo lực với phụ nữ hơn nữa.

32    Lưu ý là cuộc Điều tra này lựa chọn nhóm tuổi điều tra khác so với chỉ tiêu 5.2.1. Trong khi chỉ tiêu 5.2.1 quy định “phụ nữ và 
trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên” thì khoảng tuổi của nhóm đối tượng được điều tra của TCTK là từ 18-60 đối với cuộc Điều tra 
năm 2010 và từ 15-64 đối với cuộc Điều tra năm 2019, như vậy là chưa xét tới bạo lực đối với phụ nữ trên 64 tuổi.  

33  Nguồn cho năm 2019: https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1._bao_cao_tom_tat.pdf.
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Chỉ tiêu 5.2.2: Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên đã từng bị bạo lực tình dục bởi những người 
không phải chồng hoặc không phải bạn tình trong 12 tháng qua.

Lộ trình: Không có.

Theo Điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010 và 2019, cứ 10 phụ nữ trong độ tuổi 
được điều tra thì có một phụ nữ34 bị bạo lực thể xác bởi một người khác không phải là chồng hoặc bạn 
tình. Riêng cuộc điều tra năm 2019 cho thấy chỉ có 1,2% phụ nữ được hỏi cho biết họ bị bạo lực tình dục 
do người khác (không phải chồng/ bạn tình) gây ra trong 12 tháng qua trong khi cuộc điều tra năm 2010 
không thu thập chỉ tiêu này.  

Bảng 8. Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi được điều tra (*) bị bạo lực bởi những người không phải chồng 
hoặc không phải bạn tình (%)

Chỉ tiêu Loại bạo lực 2010 2019

Tỷ lệ phụ nữ từng bị bạo lực do người khác (không 
phải chồng/ bạn tình)  gây ra từ năm 15 tuổi 

thể xác 9,9 11,4

tình dục

2,3 9,0

Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực do người khác (không phải 
chồng/ bạn tình) gây ra trong 12 tháng qua 

thể xác .. 1,4

tình dục .. 1,2

Chú thích: (*) Điều tra năm 2010 là với độ tuổi 18-60 còn Điều tra năm 2019 là với độ tuổi 15-64. Ngoài ra, bảng này chỉ xét 
riêng các loại bạo lực phổ biến nhất là bạo lực thể xác, tình dục và tinh thần. 

Nguồn: Điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010 và 2019, TCTK

Chỉ tiêu 5.2.3:  Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn.

Lộ trình:

-  Tỷ lệ trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời: Năm 2020: 
100%; Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%.

-  Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời: Năm 2020: 70%; Năm 2025: 80%; 
Năm 2030: 90%.

Hiện tại, chỉ có thông tin báo cáo về số lượt phụ nữ hoặc trẻ em gái bị bạo lực hoặc xâm hại được phát 
hiện và hỗ trợ nhưng chưa có số liệu về tổng số phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại, vì vậy chưa thể 
tính được “tỷ lệ” như chỉ tiêu 5.2.3 yêu cầu. Nhưng có thể ước đoán là tỷ lệ này sẽ rất thấp. Sở dĩ như vậy 
là do: i) hiện vẫn còn những bất cập trong việc nỗ lực đưa ra ánh sáng những hành vi bạo lực đối với phụ 
nữ, trẻ em; ii) về mặt xã hội, bạo lực gia đình vẫn bị coi là vấn đề riêng tư, là chuyện trong nhà “đóng cửa 
bảo nhau”, xã hội không nên can thiệp; iii) bản thân phụ nữ còn chịu ảnh hưởng nặng nề của quan niệm 
“một điều nhịn là chín điều lành”, dẫn đến thái độ cam chịu, chấp nhận bị bạo hành, không tố giác cho 
cơ quan có trách nhiệm để kịp thời can thiệp. Theo điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam 
năm 2019 của Tổng cục Thống kê, 49,6% phụ nữ bị bạo lực do chồng/bạn tình gây ra không kể với người 
khác về việc họ bị bạo lực và 90,4% không tìm đến cơ quan nhà nước nhờ giúp đỡ. 

34   Lưu ý: Trong khi chỉ tiêu 5.2.2 quy định “phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên” thì khoảng tuổi của nhóm đối tượng được 
điều tra của TCTK là từ 18-60 đối với cuộc Điều tra năm 2010 và từ 15-64 đối với cuộc Điều tra năm 2019, như vậy là chưa xét 
tới bạo lực đối với phụ nữ trên 64 tuổi.



MỤC TIÊU 566

Đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2020 đã có tác động trực tiếp tới tiến trình thực hiện mục tiêu 5.2 trên 
các khía cạnh cụ thể như: i) các biện pháp như tạm đóng cửa trường học, làm việc tại nhà và kèm theo 
đó là những áp lực kinh tế và xã hội đã làm gia tăng bạo lực gia đình, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ (và 
cũng liên quan tới mục tiêu 16.1). Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2020, Trung tâm ứng phó với bạo lực trên 
cơ sở giới đã nhận được 347 cuộc gọi từ phụ nữ có nhu cầu hỗ trợ, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 
2019. Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em đã nhận được 750 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ, một nửa trong số 
đó liên quan đến bạo lực gia đình, lạm dụng trẻ em và các vấn đề liên quan đến chấn thương tâm lý, tăng 
đột biến so với cùng kỳ năm 2019. Tương tự, biện pháp giãn cách xã hội khiến phụ nữ trong các gia đình 
phải chịu áp lực chăm sóc con cái, làm việc nhà và thời gian cho những công việc này tăng lên so với 
trước (mục tiêu 5.4). Điều này làm cho mâu thuẫn gia đình dễ xảy ra hơn, số vụ ly hôn có thể sẽ tăng hơn.

Rõ ràng, Việt Nam sẽ gặp thách thức để hoàn thành mục tiêu 5.2 do tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từng bị 
bạo lực, xâm hại còn cao như phân tích đối với các chỉ tiêu 5.2.1. và 5.2.2. Trong khi đó, việc phát hiện và 
tư vấn cho họ khi gặp tình huống này đang còn hạn chế, đòi hỏi cần có những chính sách và giải pháp 
mạnh mẽ giải quyết vấn đề này trong những năm tới.   

Mục tiêu 5.3: Hạn chế tiến tới xóa bỏ các hủ tục như tảo hôn, kết hôn sớm và hôn nhân ép buộc 
(Mục tiêu 5.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 5.3.1: Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 
tuổi, trước 18 tuổi35.

Lộ trình: Duy trì mức giảm 2-3% hàng năm.

Các cuộc điều tra MICs và Tổng điều tra dân số 2019 cho thấy tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc 
sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 tuổi và trước 18 tuổi của Việt Nam có xu hướng giảm nhẹ so 
với năm 2011, ở mức tương ứng 0,4% và 9,1% vào năm 2019, trung bình giảm 2,5% hàng năm, mặc dù 
có tăng lên vào năm 2014. Tỷ lệ kết hôn sớm ở khu vực nông thôn cao hơn thành thị, tới 8,9 điểm phần 
trăm đối với nhóm kết hôn trước 18 tuổi và 0,4 điểm phần trăm đối với nhóm kết hôn trước 15 tuổi. Năm 
2019, vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết 
hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 tuổi và trước 18 tuổi cao nhất cả nước. Trung du và 
miền núi phía Bắc có tỷ lệ nữ từ 20-24 tuổi kết hôn lần đầu trước 15 tuổi là 0,9% và trước 18 tuổi là 21,5%; 
trong khi các tỷ lệ này ở vùng Tây Nguyên tương ứng là 0,9% và 8,1%. Đây là hai vùng có tỷ lệ người dân 
tộc thiểu số sinh sống cao, có phong tục kết hôn sớm và trình độ dân trí, hiểu biết luật pháp hạn chế. Tỷ 
lệ nữ từ 20-24 tuổi kết hôn lần đầu trước 18 tuổi tại nhóm dân tộc thiểu số như H’Mông, Gia Rai, Khơ Mú 
đang ở mức rất cao, tương ứng là 48%; 37,3% và 37,4%. Điều này cho thấy, các chính sách nhằm hạn chế, 
tiến tới xóa bỏ các hủ tục như tảo hôn và kết hôn sớm cần tập trung hơn nữa vào các vùng này và những 
nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống.

 

35   Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, tuổi được phép kết hôn theo luật định là 20 đối với nam và 18 đối với nữ. Như vậy, phụ nữ 
kết hôn trước 18 tuổi được coi là kết hôn sớm.
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Hình 38. Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 
tuổi, trước 18 tuổi
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Nguồn: Điều tra về phụ nữ và trẻ em, MICs (2011, 2014) và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, TCTK

Hình 39. Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 
tuổi, trước 18 tuổi chia theo thành thị, nông thôn (năm 2019)
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Nguồn: TCTK

Chỉ tiêu 5.3.2: Số cuộc tảo hôn.

Lộ trình: Duy trì mức giảm 2-3% hàng năm.

Tảo hôn là việc lấy vợ hoặc chồng khi một hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn. Số liệu điều tra MICs các 
năm 2011, 2014 và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy bức tranh tương tự như đã phân 
tích đối với chỉ tiêu 5.3.1. Theo đó, kết hôn sớm hoặc sống như vợ chồng (trước 15 tuổi) của phụ nữ 15-
49 tuổi có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011-2014, sau đó giảm mạnh vào năm 2019.  Đáng chú ý, tỷ 
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lệ nữ kết hôn sớm ở nhóm DTTTS ở mức khá cao. Theo Báo cáo kết quả điều tra thực trạng 53 DTTS do 
TCTK phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện năm 2019 thì tỷ lệ tảo hôn trong các nhóm DTTS là 26,6%, 
cao gấp 18 lần so với dân tộc Kinh. Trong đó, một số dân tộc có tỷ lệ tảo hôn hơn 30% như: dân tộc Mông 
(59,7%), Xinh Mun (56,3%), La Ha (52,7%). 

Như vậy, Việt Nam sẽ có khả năng hoàn thành lộ trình đối với các chỉ tiêu 5.3.1 và 5.3.2, nhưng đến năm 
2030 có thể sẽ khó “xóa bỏ được các hủ tục như tảo hôn, kết hôn sớm” như mục tiêu 5.3 đề ra. Do vậy, 
việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình trong những năm tới cần được chú trọng triển khai tốt hơn với 
những giải pháp hiệu quả hơn đối với hiện tượng tảo hôn, kết hôn sớm ở vùng có đông đồng bào dân 
tộc thiểu số sinh sống và vùng nông thôn.

Mục tiêu 5.4: Bảo đảm bình đẳng trong việc nội trợ và chăm sóc gia đình; công nhận việc nội trợ 
và các chăm sóc không được trả phí; tăng cường các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính 
sách bảo trợ xã hội, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ em (Mục tiêu 5.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu 5.4.1: Tỷ lệ thời gian làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công.

Lộ trình: Chênh lệch thời gian làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình của phụ nữ so với nam giới: 
Năm 2020: 1,5 lần; Năm 2025: 1,4 lần; Năm 2030: 1,3 lần.

Các thông tin, báo cáo về làm việc nội trợ và chăm sóc gia đình không lương ở Việt Nam là rất ít. Theo Báo 
cáo nghiên cứu về Chăm sóc không lương do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Action 
Aid Việt Nam xây dựng năm 2016, phụ nữ Việt Nam ở mọi nhóm tuổi, dân tộc, vùng miền đều thực hiện 
công việc chăm sóc không lương nhiều hơn nam giới và cũng dành nhiều thời gian cho các công việc 
được tính vào GDP mà không được trả lương. Theo nghiên cứu này, phụ nữ dành 275 phút mỗi ngày (4,5 
giờ) để làm công việc chăm sóc không lương, nhiều thời gian hơn nam giới 105 phút mỗi ngày. Có nghĩa 
là mỗi năm, mỗi phụ nữ đóng góp gần 7 tháng cho công việc chăm sóc không lương mà phần lớn công 
việc này không được ghi nhận.

Ngoài ra, khối lượng công việc chăm sóc không lương có thể khác nhau tùy thuộc vào nhóm dân tộc. 
Cụ thể, người Kinh thường dành ít thời gian nhất cho công việc chăm sóc gia đình (nữ giới là 248 phút/
ngày và nam giới là 134 phút/ngày) trong khi người H’Mong dành thời gian nhiều nhất (nữ giới là 420 
phút và nam giới là 293 phút/ngày). Từ đó, nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải phát triển rộng rãi hơn 
các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính sách bảo trợ xã hội, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm 
sóc trẻ em để bảo đảm giải phóng thời gian của phụ nữ cho các công việc chăm sóc không lương tại gia 
đình, giúp họ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.  

Số liệu Điều tra Lao động và Việc làm năm 2019 của TCTK cho thấy, phụ nữ dành tới 18,9 giờ làm việc nhà 
trong một tuần so với nam giới chỉ dành 8,9 giờ làm việc nhà trong tuần. Như vậy, thời gian làm việc nhà 
của phụ nữ cao gấp 2,1 lần so với nam giới.

Với những số liệu phân tích ở trên, có thể thấy Việt Nam khó có thể hoàn thành lộ trình đã đề ra cho chỉ 
tiêu 5.4.1 vào năm 2020 và việc bảo đảm bình đẳng trong việc nội trợ và chăm sóc gia đình như mục tiêu 
5.4 đề ra sẽ là thách thức lớn trong những năm tới. 

Mục tiêu 5.5: Đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả, và cơ hội bình đẳng tham gia lãnh đạo của 
phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch định chính sách trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội (Mục tiêu 
5.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 5.5.1: Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội.

Lộ trình: Năm 2025: >30%; Năm 2030: >35%.
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Việt Nam là một trong số ít nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội 
đạt trên 25%. Số nữ đại biểu giữ các trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Quốc hội đã tăng lên 
trong những khóa gần đây, đặc biệt lần đầu tiên Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Tỷ lệ phụ 
nữ Việt Nam tham gia vào Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 27,31%, tăng 3,11% so với nhiệm kỳ 
2011-2016 (24,2%) và cao hơn mức trung bình toàn cầu là 23,4% và của châu Á là 18,6%. Tuy nhiên, tỷ 
lệ này vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 là 
trên 35%36. 

Như vậy, để đạt lộ trình đặt ra cho năm 2025 có trên 30% và năm 2030 có trên 35% đại biểu Quốc hội là 
nữ, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới và các 
chính sách khác liên quan. 

Chỉ tiêu 5.5.2: Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền.

Lộ trình: Tỷ lệ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo 
chủ chốt là nữ:

Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030

- Bộ ngành 80% >90% >95%

- Cấp tỉnh >34,92% >50% 80%

- Cấp huyện >26,51% >50% 80%

- Cấp xã >17,91% >50% 80%

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo tại các cấp chính quyền trong vài năm gần đây 
có những xu hướng trái ngược nhau. Trong khi tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo bộ ngành có xu hướng tăng 
lên từ gần 19% năm 2016 lên 23,5% năm 2018 thì tỷ lệ nữ làm lãnh đạo ở cấp xã và huyện lại giảm đi và 
hầu như không thay đổi ở cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, có 13/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ có lãnh đạo là nữ, chiếm tỷ lệ 43,3%, thấp hơn nhiều so với lộ trình đặt ra cho năm 2020.

Hình 40. Tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cấp chính quyền (%)
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Nguồn: Bộ Nội vụ

36   Báo cáo số 474/BC-CP ngày 6/10/2020 của Chính phủ về thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai 
đoạn 2011-2020.
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Chỉ tiêu 5.5.3: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng.

Lộ trình: Không có.

Nhiệm kỳ 2015-2020, lần đầu tiên có 03 đồng chí nữ là Ủy viên Bộ Chính trị (chiếm tỷ lệ 15,78%). Tỷ lệ nữ 
tham gia Ban Bí thư đạt 14,3%. Tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ (BCH), Ban Thường vụ Đảng ủy 
(BTV) đạt được như sau: Đảng bộ khối ở Trung ương có 10,7% nữ tham gia BCH và 19,4% tham gia BTV; 
cấp tỉnh có 14,2% nữ tham gia BCH tỉnh ủy và 10,9% trong BTV tỉnh ủy. Cả nước hiện có 10/63 nữ Bí thư 
tỉnh ủy, 14/128 nữ Phó Bí thư. Mặc dù tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng khóa XII đều tăng hơn so với 
khóa XI, song chưa đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Bảng 9. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng

Cấp Khóa XI Khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 8,62% 10%

Các Đảng bộ trực thuộc Trung ương 11,4% 13,3%

Cấp huyện 14% 14,3%

Cấp cơ sở 18,1% 19,07%

Nguồn: Báo cáo số 474/BC-CP ngày 6/10/2020 của Chính phủ về thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 
2019 và giai đoạn 2011-2020

Chỉ tiêu 5.5.4: Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Lộ trình: Năm 2025: >30%; Năm 2030: >35%.

Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tăng so với nhiệm kỳ 2010-
2015 ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Nhiệm kỳ 2016-2021, có 16/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu HĐND 
cấp tỉnh từ 30% trở lên. Hiện cả nước có 8/63 nữ Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, 31/63 nữ Phó Chủ tịch HĐND 
cấp tỉnh.

Bảng 10. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp

Cấp Nhiệm kỳ 2010-2015 Nhiệm kỳ 2016-2021

Tỉnh 25,17% 26,54%

Huyện 24,62% 27,85%

Xã 21,71% 26,59%

Nguồn: Báo cáo số 474/BC-CP ngày 6/10/2020 của Chính phủ về thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 
2019 và giai đoạn 2011-2020

Nếu vẫn giữ tốc độ như hiện tại và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, trao quyền nhiều hơn cho 
phụ nữ thì Việt Nam có khả năng sẽ đạt lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 5.5.4 vào năm 2030.

Chỉ tiêu 5.5.5: Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lộ trình: Không có.
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Trong những năm gần đây, phụ nữ Việt Nam ngày càng có cơ hội bình đẳng hơn trong tham gia vào các 
hoạt động kinh tế, đặc biệt giữ vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp, hợp tác xã.  Theo số liệu từ cuộc Điều 
tra doanh nghiệp của TCTK, tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam năm 2016 là 
26,4%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với năm 2011. Tỷ lệ này rất khác biệt giữa các vùng và giữa dân tộc 
Kinh với các nhóm dân tộc khác. Cụ thể, năm 2016 tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp 
tác xã đạt cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ (chiếm 29,3%), thấp nhất ở vùng Trung du và miền núi phía 
Bắc (chiếm 19,9%). Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm người Kinh cao hơn so với người DTTS, với tỷ lệ tương 
ứng là 26,9% và 15,8%. Riêng tỷ lệ nữ làm giám đốc/chủ doanh nghiệp năm 2016 chiếm gần 23%, thấp 
hơn một chút so với tỷ lệ chung (tức gồm cả nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp và chủ nhiệm hợp tác xã). 
Hiện tại, Việt Nam được đánh giá có tỷ lệ nữ giám đốc doanh nghiệp cao thứ 2 trong khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương với tỷ lệ phụ nữ tham gia trong ban lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp khoảng 36%. 

Hình 41. Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp (%)
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Nguồn: Tính toán từ Điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 của TCTK

Theo số liệu trong Cở sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 
tháng 10/2019, toàn quốc có 258.689 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm 24% tổng số doanh 
nghiệp cả nước. Trong số các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phân bố theo các ngành nghề sản xuất 
kinh doanh chính, số lượng doanh nghiệp tập trung cao nhất ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ (75%).

Chỉ tiêu 5.5.6: Tỷ lệ nữ chủ trang trại.

Lộ trình: Không có.

Theo số liệu của TCTK từ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 37, tỷ lệ nữ là chủ trang 
trại trên phạm vi cả nước năm 2016 là gần 8,6%, thấp hơn so với mức này của năm 2011 là gần 9,3%. Tỷ 
lệ này ở thành thị cao hơn so với nông thôn, tương ứng 14,2% và 8,1% năm 2016. Tương tự như với tỷ lệ 
nữ là chủ doanh nghiệp và hợp tác xã nêu ở trên, tỷ lệ nữ chủ trang trại là người Kinh là 8,6%, cao hơn so 
với tỷ lệ này là người DTTS là 7,4%. Đáng chú ý, tỷ lệ nữ là chủ trang trại đạt cao nhất là ở vùng Tây Bắc 
(chiếm gần 25,8%) sau đó là ở vùng Đông Nam Bộ (chiếm 14,9%) và thấp nhất ở Đồng bằng sông Hồng 
(chỉ chiếm 4,7%).

37  Được thực hiện 5 năm một lần.
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Hình 42. Tỷ lệ nữ chủ trang trại
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Nguồn: TCTK

Mục tiêu 5.6: Bảo đảm tiếp cận phổ cập đối với sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản như 
được thống nhất trong Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển, 
Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và các văn kiện về kết quả của các hội nghị đánh giá việc thực hiện 
Chương trình và Cương lĩnh này (Mục tiêu 5.6 toàn cầu).

Chỉ tiêu 5.6.1: Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi tự quyết định về quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp tránh 
thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Lộ trình: Không có.

Hiện tại, TCTK38 là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập số liệu và công bố chỉ tiêu này, song hiện chưa có 
số liệu thống kê được công bố. Việc đánh giá công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản thông qua chỉ tiêu 
5.6.1 được thể hiện qua một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ khám thai từ 3 lần trở lên, tỷ lệ phụ nữ sinh con 
được đỡ đẻ bởi cán bộ có chuyên môn y tế và tỷ lệ phụ nữ sinh con tại các cơ sở y tế… Những thông tin 
này đã được trình bày ở mục tiêu 3 và mục tiêu 5.1 ở trên và cho thấy thực tế là Việt Nam đã đạt thành 
tích đáng khích lệ trong bảo đảm tiếp cận ngày càng tốt hơn về sức khỏe tình dục và sinh sản và quyền 
sinh sản như mục tiêu 5.6. đề cập. 

Về cơ bản, tuy không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.6.1, song có thể nhận thấy Việt Nam sẽ hoàn thành mục 
tiêu 5.6 vào năm 2030. 

Mục tiêu 5.7: Đảm bảo tất cả phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc 
thiểu số có quyền bình đẳng với các nguồn lực kinh tế, được tiếp cận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu các tài sản khác, các dịch vụ tài chính, quyền thừa kế và tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với 
pháp luật quốc gia (Mục tiêu 5.a toàn cầu).

Chỉ tiêu 5.7.1: Tỷ lệ hộ sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 
đất sản xuất nông nghiệp.

38  Đối với chỉ tiêu này, TCTK đã bổ sung thông tin để tính chỉ tiêu này trong điều tra biến động dân số 2020.
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Lộ trình: Không có. 

Với chỉ tiêu này, nguồn số liệu sẽ được lấy từ Tổng điều tra toàn quốc về nông thôn, nông nghiệp do 
TCTK thực hiện 10 năm 1 lần. Hiện tại, lộ trình thu thập số liệu do TCTK đưa ra là từ 2025, vì vậy thời điểm 
hiện tại chưa có số liệu thống kê về chỉ tiêu này. 

Mục tiêu 5.8: Nâng cao việc sử dụng các công nghệ tạo thuận lợi, đặc biệt là công nghệ thông tin 
và truyền thông để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ. Tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận 
và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Mục tiêu 5.b toàn cầu).

Chỉ tiêu 5.8.1: Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động.

Lộ trình: Không có.

Hình 43. Số thuê bao di động ở Việt Nam (triệu thuê bao)
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, số thuê bao điện thoại di động đến thời điểm năm 2019 vào khoảng 
126 triệu thuê bao, với khoảng 43,2 triệu người sử dụng39, tương đương 44,7% dân số. Mặc dù hiện chưa 
có số liệu thống kê được thu thập tách riêng tỷ lệ sử dụng điện thoại di động theo giới tính nam và nữ, 
song trên thực tế ở Việt Nam không có hạn chế nào đối với khả năng của phụ nữ tiếp cận và sử dụng 
công nghệ thông tin và truyền thông. Về cơ bản, Việt Nam có khả năng hoàn thành mục tiêu 5.8 đề ra 
đến năm 2030.

39  Một người có thể đăng ký trên 1 thuê bao điện thoại. 
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TÓM LẠI

Một số chỉ tiêu liên quan đến tham chính của phụ nữ có sự cải thiện trong những năm gần đây như 
tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội, tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; tỷ lệ phụ nữ làm giám đốc/
chủ doanh nghiệp cũng có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây (mục tiêu 5.5). Việc 
chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản cho phụ nữ đạt được những tiến bộ đáng khích lệ (mục tiêu 
5.6). Tuy nhiên, mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng tăng lên, các vấn đề bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái chưa có xu hướng được cải thiện (mục tiêu 5.1 và 5.2) và phụ nữ vẫn dành thời gian 
cho công việc chăm sóc không lương nhiều hơn nam giới (mục tiêu 5.4). Bên cạnh đó, vẫn còn tồn 
tại những khoảng trống lớn trong việc thực thi chính sách thúc đẩy bình đẳng giới. Những vấn đề 
này đặt ra thách thức đáng kể cho Việt Nam trong việc đạt mục tiêu PTBV số 05 về bình đẳng giới 
vào năm 2030. Việt Nam cần thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách pháp luật về phòng chống 
xâm hại trẻ em và chống bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái (mục tiêu 5.2).
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MỤC TIÊU 6:
Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước
và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người

TỶ LỆ DÂN SỐ ĐÔ THỊ ĐƯỢC CUNG CẤP
NƯỚC SẠCH QUA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

TỶ LỆ HỘ CÓ NGUỒN NƯỚC
HỢP VỆ SINH 

83,5% 89,15% 96%
Năm 2016 Năm 2016Năm 2019 Năm 2018

93% 

90% 100% 80%
Hồ chứa lớn của

cả nước được kiểm
soát, giám sát để bảo

đảm duy trì dòng
chảy tối thiểu

Lưu vực sông lớn,
quan trọng có

hệ thống quan trắc,
giám sát tự động,

trực tuyến

Các hồ chứa lớn, quan
trọng trên các lưu vực
sông được vận hành 

theo quy chế phối
hợp liên hồ chứa

Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn, thách thức để đạt được mục �êu PTBV số 06 vào
năm 2030. Các vấn đề cần tập trung là kiểm soát chất lượng nguồn nước; kiểm

soát ô nhiễm nước tại các đô thị và khu công nghiệp; đẩy mạnh quản lý tổng
hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông; sử dụng nguồn nước �ết kiệm hiệu quả.

Tính đến năm 2019

 chiếm 12% diện tích lãnh thổ

 có 178 
Khu Bảo tồn thiên nhiên

Năm 2016

TỶ LỆ HỘ DÙNG HỐ XÍ HỢP VỆ SINH

90,3% 
83,3% 

Năm 2018 

SO VỚI

Tổng lượng nước thải

khoảng 15%
Hà Nội ≈ 20,6%,
Thành phố Hồ Chí Minh ≈ 13%

được thu gom và xử lý
tại các đô thị

Tỷ lệ khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có

năm 2019 là 88,6%

nhà máy xử lý nước thải tập trung

so với năm 2015
tăng gần 4 điểm phần trăm
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Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và 
sinh hoạt an toàn, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 6.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 6.1.1: Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung.

Lộ trình: Không có.

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đã tăng lên nhanh chóng 
và đạt 89,15% vào năm 2019, dự kiến đạt 90% vào năm 2020, tăng so với mức 83,5% vào năm 2016. Tỷ lệ 
này đã đạt 100% tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh vào năm 2019. Mặc dù tổng công suất 
thiết kế các nhà máy nước đô thị của cả nước tăng đều qua các năm và đạt khoảng 10,6 triệu m3/ngày 
đêm, song hệ thống cấp nước này vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của đô 
thị. Nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa đang gia tăng nhanh cùng với nhiều khu công nghiệp, khu 
đô thị mới được hình thành và dân số đô thị cũng tăng lên không ngừng. 

Bảng 11. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước hợp vệ sinh (%)

2016 2017 2018 2019

Cả nước 83,50 84,50 86,71 89,15

Đồng bằng sông Hồng 82,72 90,00 92,41 94,89

Trung du và miền núi phía Bắc 77,66 78,00 85,02 89,94

Bắc Trung Bộ và Duyên hải  
miền Trung

77,14 76,00 83,09 86,18

Tây Nguyên 62,29 62,40 64,05 66,64

Đông Nam Bộ 91,93 90,00 92,98 94,83

Đồng bằng sông Cửu Long 84,80 85,00 89,84 91,41

Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Chỉ tiêu 6.1.2: Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh40.

Lộ trình: Năm 2020: 90-95%; Năm 2030: 95-100%.

Trong giai đoạn 2010-2018, tình hình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ 
có nguồn nước hợp vệ sinh tăng từ 90% năm 2010 lên 93% năm 2016 và đến 2018 đạt gần 96%. Tỷ lệ 
này tăng ở cả hai khu vực thành thị, nông thôn và đều khắp các vùng trên cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ có 
nguồn nước hợp vệ sinh ở nông thôn vẫn thấp hơn thành thị (93,7% so với 99,5%). Vùng Trung du miền 
núi phía Bắc có tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh thấp nhất (86,8%) trong khi Đồng bằng sông Hồng 
đạt tỷ lệ cao nhất (99,3%). 

40   Theo Tổng cục Thống kê, nguồn nước dùng cho ăn uống hợp vệ sinh bao gồm: Nước máy, nước mưa, nước giếng khơi/xây/
khoan có bơm, nước suối có lọc.
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Hình 44. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh(%)
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Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam; Niên giám Thống kê-TCTK

Bảng 12. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh theo vùng (%)

  2010 2012 2014 2016 2018

Ðồng bằng sông Hồng 98,6 99,5 99,2 99,4 99,3

Trung du và miền núi phía Bắc 80,2 67,0 81,3 81,3 6,8

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 91,0 93,3 93,8 93,1 95,0

Tây Nguyên 82,8 92,0 85,5 87,5 94,9

Ðông Nam Bộ 98,1 99,8 99,0 98,9 99,5

Ðồng bằng sông Cửu Long 81,6 85,5 89,1 91,5 94,9

Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam; Niên giám Thống kê-TCTK

Như vậy, Việt Nam hiện đã đạt mục tiêu mà Lộ trình đề ra cho năm 2030 với tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước 
hợp vệ sinh đạt từ 95-100%. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý hơn nữa tới việc tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh 
của các hộ dân ở vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng chịu nhiều ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi 
khí hậu như Đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai hiệu quả hơn nữa các chính sách liên quan đến xã hội 
hóa và thu hút đầu tư của doanh nghiệp và cá nhân cho các công trình cấp nước tại các vùng núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng khó khăn về nguồn nước.  Ngoài ra, “nguồn nước hợp vệ sinh” như chỉ tiêu 6.1.2 và lộ 
trình quy định chưa thực sự đảm bảo về chất lượng theo quy định của Bộ Y tế. Vì vậy, trong những năm 
tới, Việt Nam cần tiếp tục phát triển hệ thống cấp nước tập trung cả ở thành thị và nông thôn để bảo 
đảm các hộ dân được tiếp cận với nguồn nước sạch sử dụng trong sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.  
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Mục tiêu 6.2: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận công bằng các công trình và điều kiện vệ sinh phù 
hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt chú ý đến nhu cầu của phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và 
đối tượng dễ bị tổn thương; chấm dứt đi vệ sinh ngoài trời; 100% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp 
vệ sinh (Mục tiêu 6.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 6.2.1: Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh41.

Lộ trình: Không có.

Tình hình sử dụng hố xí hợp vệ sinh của Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong 2 năm trở lại 
đây. Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh tăng từ 75,7% năm 2010 lên 83,3% năm 2016 và 90,3% năm 2018. Tỷ 
lệ này tăng đều ở cả hai khu vực thành thị, nông thôn và 6 vùng trên cả nước. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 
cách khá xa về tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh ở nông thôn so với thành thị (86,4% so với 97,9%). Các 
vùng có tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh thấp nhất gồm Đồng bằng sông Cửu long (77,%), Tây Nguyên 
(82,73%) và Trung du và miền núi phía Bắc (84,2%). 

Hình 45. Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%)
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Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam, Niên giám Thống kê, TCTK

Bảng 13. Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh theo vùng (%)

  2010 2012 2014 2016 2018

Ðồng bằng sông Hồng 89,6 91,4 96,4 97,8 99,4

Trung du và miền núi phía Bắc 60,8 60,0 61,8 67,6 84,2

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 81,9 83,0 82,2 84,0 90,0

Tây Nguyên 62,1 65,2 61,9 63,3 82,7

Ðông Nam Bộ 92,0 92,5 95,6 97,1 98,6

Ðồng bằng sông Cửu Long 47,6 53,3 60,4 67,3 77,6

Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam, Niên giám Thống kê, TCTK

41   Theo TCTK, hố xí hợp vệ sinh bao gồm: Tự hoại, bán tự hoại, thấm dội nước và hai ngăn; Năm 2006 và 2008 là tỷ lệ hộ dùng 
hố xí hợp vệ sinh trong tổng số hộ.
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Mục tiêu 6.3: Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước, kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm; 
chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi 
trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm ĐDSH; 100% nước thải nguy hại được xử 
lý; giảm một nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý; tăng cường tái sử dụng nước an toàn (Mục 
tiêu 6.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 6.3.1: Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.

Lộ trình: Năm 2020: 15-20%; Năm 2030: >50% đối với đô thị loại 2 trở lên và 20% đối với đô thị từ loại 5 
trở lên.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến hết năm 2020, cả nước có khoảng 63 nhà máy xử lý nước thải tập 
trung tại các đô thị từ loại IV trở lên đi vào vận hành với tổng công suất xử lý theo thiết kế khoảng 
1.334.130 m3/ngđ (tăng 33 nhà máy và khoảng hơn 500.000 m3/ngđ so với năm 2015); phạm vi phục vụ 
của hệ thống thoát nước đạt khoảng 60%, tổng lượng nước thải được thu gom và xử lý tại các đô thị đạt 
khoảng 15% và có khoảng 50 nhà máy xử lý nước thải đang trong quá trình thiết kế, thi công. Mặc dù số 
lượng công trình xử lý nước thải đô thị có tăng qua các năm nhưng vẫn còn rất nhỏ so với yêu cầu thực 
tế cần xử lý. Ở các đô thị lớn, tỷ lệ lượng nước thải được xử lý cao hơn các đô thị vừa và nhỏ nhưng vẫn 
ở mức thấp, chưa đáp ứng được với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Hà Nội mới có khoảng 20,6% tổng lượng 
nước thải sinh hoạt được xử lý, Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ này mới có 13%.

Trong khi đó, việc kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản đang còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt và 
nước ngầm ngày một nghiêm trọng, đặc biệt tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp tập trung. 
Với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày càng nhanh, nhu cầu xử lý nước thải tại các đô thị tăng 
cao thì Việt Nam sẽ khó đạt lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 6.3.1 vào năm 2030. Việt Nam sẽ cần huy động 
nhiều hơn nữa sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các nhà máy xử 
lý nước thải, hệ thống thu gom nước thải; triển khai việc tách nguồn nước thải sản xuất và sinh hoạt ra 
khỏi hệ thống thoát nước mưa tại đô thị; nâng cao ý thức của doanh nghiệp và cộng đồng trong việc 
bảo vệ nguồn nước.   

Chỉ tiêu 6.3.2: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập 
trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Lộ trình: Năm 2020: 82%; Năm 2025: 90%; Năm 2030:100%.

Theo số liệu của Bộ KH&ĐT, tỷ lệ khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập 
trung năm 2019 là 88,6% cao hơn so với mức 84,7% vào năm 2015. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ 
TN&MT, năm 2019 cả nước có 242/274 khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung, chiếm 88,3% (năm 2018 là 80%, năm 2017 là 77%). Trong đó, có 191 khu công nghiệp đã lắp 
đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục, chiếm 78,9%, 51 khu công nghiệp còn lại đang trong lộ 
trình lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, chiếm 21,1%. Các hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của các khu công nghiệp xử lý khoảng 71% lượng nước thải phát sinh (năm 2018 là 42%). 

Cả nước đã quy hoạch phát triển 1.143 cụm công nghiệp đến năm 2020, trong đó có 587 cụm công 
nghiệp đã đi vào hoạt động, 199 cụm công nghiệp đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, đạt tỷ lệ 36%. Trong đó, số cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung là 55 cụm và chỉ chiếm 9,7%.
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Hình 46. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập 
trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%)
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Như vậy, cho dù từ nguồn số liệu nào thì Việt Nam cũng đã hoàn thành lộ trình đặt ra cho năm 2020 đối 
với chỉ tiêu 6.3.2 và có khả năng sẽ hoàn thành lộ trình đặt ra cho các mốc 2025 và 2030 đối với các khu 
công nghiệp tập trung nếu vẫn tiếp tục duy trì tình hình cải thiện như hiện nay. Tuy nhiên, thách thức 
lớn hiện nay là vấn đề xử lý nước thải công nghiệp ở các cụm công nghiệp và làng nghề, nơi có tỷ lệ thu 
gom và xử lý nước thải đạt rất thấp, đòi hỏi có những giải pháp và chính sách đột phá trong kiểm soát 
chất lượng nước thải đối với những đối tượng này. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa công tác kiểm 
soát ô nhiễm nước tại các khu công nghiệp bởi tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung cao không có nghĩa hệ thống này được vận hành thường xuyên. Trên thực tế, đã xảy ra trường 
hợp nhà máy có hệ thống xử lý nước thải nhưng không hề hoạt động mà vẫn xả thải nước chưa xử lý ra 
môi trường. 

Mục tiêu 6.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng nước trong tất cả các lĩnh vực, đảm 
bảo nguồn cung nước sạch bền vững nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước, giảm đáng kể 
số người chịu cảnh khan hiếm nước. Bảo đảm việc khai thác nước không vượt quá ngưỡng giới 
hạn khai thác đối với các sông, không vượt quá trữ lượng có thể khai thác đối với các tầng chứa 
nước (Mục tiêu 6.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu 6.4.1: Tỷ lệ hồ chứa lớn được kiểm soát, giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của 
lưu vực sông.

Lộ trình: Năm 2020: 70%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 90%.

Đến năm 2016, toàn bộ quy trình vận hành cả năm (mùa lũ và mùa cạn) cho 11 lưu vực sông đã được 
ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn nguồn nước của các hồ chứa 
thủy lợi, thủy điện; gắn chế độ vận hành của công trình với các yêu cầu về phòng, chống lũ và điều tiết 
nước dưới hạ du các hồ. Hiện tại, quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2020-2035 trên địa bàn các tỉnh, 
thành phố trong cả nước đang được xây dựng và hoàn thiện. 



MỤC TIÊU 6 81

Theo Bộ TN&MT, tỷ lệ hồ chứa lớn được kiểm soát, giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của 
lưu vực sông đạt 90% vào năm 2020, vượt so với lộ trình đặt ra vào năm 2020 và đạt so với lộ trình đặt 
ra vào năm 2030. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh tác động của BĐKH và tình trạng khan hiếm nước xảy ra thường xuyên hơn 
tại nhiều nơi như ở Trung Bộ và Tây Nguyên thì việc hoàn thành mục tiêu 6.4 sẽ đòi hỏi Việt Nam phải 
nỗ lực nhiều hơn nữa.       

Mục tiêu 6.5: Đến năm 2030, thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông, bao 
gồm cả nguồn nước xuyên biên giới thông qua hợp tác quốc tế (Mục tiêu 6.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 6.5.1: Tỷ lệ lưu vực sông lớn, quan trọng có hệ thống quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến.

Lộ trình: Năm 2020: 20%; Năm 2025: 70%; Năm 2030: 100%.

Việt Nam đã chuyển hướng tiếp cận từ quản lý đơn ngành sang quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo 
lưu vực sông. Từ năm 2014 đến nay đã thực hiện phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông 
Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Hồng - Thái Bình, sông Sesan - Srepok; đang triển khai lập nhiệm vụ quy 
hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai; hoàn thành lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực 
sông Bằng Giang - Kỳ Cùng; đang triển khai lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái 
Bình và Sesan - Srepok. Việt Nam cũng đã triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác với các quốc gia 
thành viên thuộc Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Theo Bộ TN&MT, dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ lưu vực sông lớn, quan trọng có hệ thống quan trắc, 
giám sát tự động, trực tuyến đạt 100% và như vậy Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn lộ trình đặt ra 
cho chỉ tiêu 6.5.1  

Chỉ tiêu 6.5.2: Tỷ lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo quy chế phối 
hợp liên hồ chứa.

Lộ trình: Năm 2020: 70%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 100%.

Theo Bộ TN&MT, tỷ lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo quy chế 
phối hợp liên hồ chứa năm 2020 đạt 80%, vượt lộ trình đặt ra cho năm 2020. Để đạt lộ trình đề ra tới 
năm 2030 đạt tỷ lệ 100% các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo quy chế 
phối hợp liên hồ chứa, Việt Nam cần tiếp tục triển khai hiệu quả công tác điều tra, quy hoạch và lập kế 
hoạch bảo vệ, khai thác các nguồn nước mặt trong những năm tới, trong đó có hệ thống hồ chứa lớn 
trên phạm vi cả nước.   

Bên cạnh đó, tài nguyên nước trên các lưu vực sông ở Việt Nam đang bị suy giảm do nhu cầu dùng nước 
tăng cao trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thủy điện, làng nghề và công 
tác quản lý tài nguyên nước còn hạn chế. BĐKH cũng tác động mạnh mẽ lên tài nguyên nước mặt ở Việt 
Nam. Ô nhiễm và suy thoái chất lượng nước tại các lưu vực sông xảy ra ở nhiều đoạn, tập trung ở vùng 
trung lưu và hạ lưu (đặc biệt là các đoạn chảy qua khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng nghề), nhiều 
nơi ô nhiễm đã ở mức nghiêm trọng, như ở lưu vực sông Nhuệ - Đáy, lưu vực sông Cầu, lưu lực hệ thống 
sông Đồng Nai. Những vấn đề này đặt ra thách thức lớn cho việc thực hiện mục tiêu 6.5.

Mục tiêu 6.6: Đến năm 2030, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước (Mục tiêu 6.6 
toàn cầu).

Chỉ tiêu 6.6.1: Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên.
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Lộ trình: Số lượng khu Ramsar được thành lập và công nhận: Năm 2020: 10 khu; Năm 2025: 13 khu; Năm 
2030: 15 khu.

Sau 28 năm tham gia Công ước Ramsar42 và hơn 10 năm thực hiện Công ước quốc tế về đa dạng sinh học, 
Việt Nam hiện có 178 khu bảo tồn thiên nhiên, bao gồm: 33 vườn quốc gia; 59 khu dự trữ thiên nhiên; 
23 khu bảo tồn loài; 9 khu dự trữ sinh quyển; 54 khu bảo vệ cảnh quan. Theo số liệu của Bộ TN&MT, nếu 
như năm 2016, Việt Nam có 166 khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích 2.106.051 ha chiếm 6,36% diện 
tích lãnh thổ thì năm 2019 con số này là 178 khu, bao gồm: 33 vườn quốc gia; 59 khu dự trữ thiên nhiên; 
23 khu bảo tồn loài; 9 khu dự trữ sinh quyển; 54 khu bảo vệ cảnh quan, chiếm 12% diện tích lãnh thổ.

Nếu như năm 2016, Việt Nam có 8 khu Ramsar được thành lập và công nhận, bao gồm: khu Xuân Thủy 
(Nam Định); khu Bàu Sấu - Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (Đồng Nai); VQG Ba Bể (Bắc Kạn); VQG Tràm 
Chim (Đồng Tháp); VQG Mũi Cà Mau (Cà Mau); VQG Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); Khu bảo tồn thiên nhiên 
đất ngập nước Láng Sen (Long An); VQG U Minh Thượng (Kiên Giang) thì đến 2020, con số này là 11 với 
3 khu mới được thành lập và công nhận là Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long (Ninh Bình), Khu bảo tồn 
thiên nhiên Tam Giang (Thừa Thiên Huế) và Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy (Thái Bình). Như vậy, 
Việt Nam đã vượt lộ trình đặt ra cho năm 2020. 

Nếu tiếp tục duy trì như vậy, Việt Nam có khả năng sẽ hoàn thành lộ trình đề ra tới năm 2025 và 2030. 

Hình 47. Số và tỷ lệ các khu bảo tồn thiên nhiên; số khu Ramsar được thành lập và công nhận  
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42  Công ước về các vùng đất ngập nước.
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TÓM LẠI

Mặc dù Việt Nam có thể đạt được 3/6 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, nhưng xét tổng thể thì chúng 
ta sẽ đối mặt khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu PTBV số 06 về nước sạch và vệ sinh cho mọi 
người. Theo đó, hai mục tiêu sẽ khó đạt được là mục tiêu 6.3 về kiểm soát chất lượng nguồn nước 
và ô nhiễm nước và mục tiêu 6.4 về hiệu quả sử dụng nguồn nước. Ngoài ra, chúng ta sẽ gặp thách 
thức đối với việc thực hiện mục tiêu 6.5 về bảo vệ tổng hợp nguồn nước ở lưu vực sông, hồ. Điều này 
đòi hỏi tới đây, cần tăng cường công tác kiểm soát chất lượng nguồn nước; kiểm soát ô nhiễm nước 
tại các đô thị và khu công nghiệp; đẩy mạnh quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông; 
sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả.
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MỤC TIÊU 7:
Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững,
đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2017
14,4% 24,9% 26,15%

Việt Nam sẽ gặp khó khăn, thách thức để đạt mục tiêu PTBV số 07 vào năm 2030 do:

Hiệu quả sử dụng năng lượng trong một số lĩnh vực, ngành còn thấp

Cơ chế huy động vốn đầu tư cho năng lượng tái tạo còn bất cập

Cơ sở hạ tầng và công nghệ để cung cấp nguồn năng lượng sạch và bền vững còn hạn chế 

Năm 2015 Năm 2017

TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG SO VỚI TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC GIẢM
SONG VẪN CAO HƠN MỨC TRUNG BÌNH CỦA CÁC NƯỚC ASEAN

400 KOE/
1000 USD GDP

380 KOE/
1000 USD GDP 

Tính đến tháng 8/2020, tổng công suất của điện năng lượng tái tạo đã chiếm 10% 
tổng công suất đặt của hệ thống điện

HẦU HẾT HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

ĐÃ ĐƯỢC TIẾP CẬN ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA

TỶ TRỌNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG TỔNG NĂNG LƯỢNG

TIÊU THỤ CUỐI CÙNG TĂNG DẦN
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Mục tiêu 7.1: Đến năm 2020, cơ bản 100% hộ gia đình được tiếp cận với điện; đến năm 2025 đạt 
100%; đến năm 2030 đảm bảo tiếp cận toàn dân đối với các dịch vụ năng lượng trong khả năng 
chi trả, đáng tin cậy và hiện đại (Mục tiêu 7.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 7.1.1: Tỷ lệ hộ tiếp cận điện.

Lộ trình: Năm 2020, 2025 và  2030: 100%.

Việt Nam hiện có tỷ lệ hộ được tiếp cận với nguồn điện khá cao nhờ những nỗ lực trong cải cách lĩnh 
vực năng lượng cũng như phát triển mạng lưới điện quốc gia, áp dụng công nghệ thông tin trong việc 
vận hành hệ thống quản lý dịch vụ cung cấp điện, ưu tiên đầu tư mạng lưới điện tại các vùng khó khăn, 
hải đảo. Hiện tại, hơn 99% các hộ gia đình Việt Nam đã được tiếp cận điện lưới quốc gia. Như vậy, Việt 
Nam đã hoàn thành lộ trình đặt ra cho năm 2020 và sẽ có khả năng hoàn thành lộ trình cho các mốc 
năm 2025 và 2030. 

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, để gần 1% hộ gia đình còn lại được tiếp cận với điện để đảm bảo 
được đến năm 2030 đạt được mục tiêu tiếp cận toàn dân với điện năng là một thách thức không nhỏ do 
các khu vực chưa tiếp cận với điện là những khu vực ở vùng sâu, vùng xa, nơi rất khó xây dựng hạ tầng 
để đưa điện đến các vùng này.  

Hình 48. Tỷ lệ hộ tiếp cận điện/Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%)
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Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam; NGTK-TCTK 

Chỉ tiêu 7.1.2: Tỷ lệ hộ có sử dụng nhiên liệu sạch.

Lộ trình: Không có.

Thông tư 03 giao TCTK chịu trách nhiệm thu thập thông tin về chỉ tiêu 7.1.2 và đặt lộ trình thu thập và 
công bố số liệu từ năm 2025, vì vậy hiện tại chưa có số liệu để phân tích xu hướng của chỉ tiêu này. Mặc 
dù vậy, thực tế cho thấy trong những năm gần đây, việc sử dụng các nguồn điện sạch như điện mặt trời 
áp mái, điện sinh khối đang ngày càng phổ biến tại các hộ gia đình ở thành thị và nông thôn Việt Nam, 
đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển 
các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Điều này hy vọng sẽ góp phần nâng tỷ lệ hộ có sử dụng nhiên liệu 
sạch trong thời gian tới.  
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Mục tiêu 7.2: Đến năm 2030, tăng đáng kể tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng 
sơ cấp của quốc gia, cụ thể đạt 31% vào năm 2020 và đạt 32,3% vào năm 2030 (Mục tiêu 7.2 toàn 
cầu).

Chỉ tiêu 7.2.1: Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng.

Lộ trình: Năm 2020: 31%; Năm 2025: 31,5%; Năm 2030: 32,3%.

Theo thống kê, tỷ trọng năng lượng tái tạo (NLTT) trong tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng ở Việt Nam 
có xu hướng tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây và đạt ở mức 26,15% vào năm 2017 so 
với mức chỉ 14% vào năm 2012. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng năng lượng tái tạo này chủ yếu xuất phát từ 
thủy điện, trong khi năng lượng tái tạo không phải thủy điện mới chỉ chiếm tỷ lệ hạn chế trong tổng tiêu 
thụ năng lượng cuối cùng (khoảng gần 0,5% vào năm 2018). Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh (2016) 
cho giai đoạn 2016-2030, tỷ lệ năng lượng tái tạo đến năm 2020 tại Việt Nam dự kiến ở mức 33% và đến 
2030 đạt 38%. Trong đó, tỷ trọng năng lượng tái tạo không phải thủy điện sẽ đạt 7% năm 2020 và 10% 
năm 2030.

Hình 49. Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng43 (%)
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Nguồn: TCTK

Trong khi đó, Việt Nam là nước có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo không phải thủy điện, 
đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Như trình bày ở bảng dưới, hiện nay mức khai thác năng lượng từ 
thủy điện đã gần đạt ngưỡng tối đa; trong khi đó, mức khai thác các nguồn năng lượng tái tạo khác đang 
còn ở mức rất nhỏ hoặc còn đang trong giai đoạn nghiên cứu.  

43  Năng lượng tái tạo ở đây bao gồm: năng lượng mặt trời, thủy điện, năng lượng gió, nhiên liệu sinh khối, năng lượng từ rác 
thải.
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Bảng 14. Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam (GW)
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Nguồn: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành một loạt chính sách khuyến khích phát triển NLTT 
không phải thủy điện44, tạo nên sự bùng nổ các dự án đầu tư vào NLTT, đặc biệt là dự án điện gió và điện 
mặt trời. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện tại tổng công suất của điện NLTT đã chiếm trên 10% 
tổng công suất đặt của hệ thống điện, vượt xa so với mục tiêu mà Quy hoạch điện VII điều chỉnh đặt ra 
là 7% cho năm 202045. 

Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng Quy hoạch điện VIII với định hướng chú trọng phát triển NLTT theo 
quan điểm tại Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về Định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến năm 
2035 và tầm nhìn đến 2045.

Những phân tích trên đây cho thấy hoàn toàn có cơ sở để khẳng định Việt Nam sẽ hoàn thành lộ trình 
đặt ra cho chỉ tiêu 7.2.1 cho năm 2020 và năm 2030. 

Mục tiêu 7.3: Đến năm 2030, tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng; giảm tiêu 
thụ điện 10% so với kịch bản cơ sở (Mục tiêu 7.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 7.3.1: Tiêu hao năng lượng so với tổng sản phẩm trong nước.

Lộ trình: Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm.

Theo thống kê, mức tiêu hao năng lượng so với GDP có xu hướng tăng lên vào năm 2016 rồi lại giảm 
trong năm 2017 ở mức 380,4 đơn vị năng lượng KoE/1000 Đô la GDP. Mặc dù giảm đi nhưng hiện đã vượt 
mức trung bình của thế giới và thậm chí cao hơn so với mức trung bình của các nước ASEAN. 

44   Như: Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam; Quyết định số 
39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. 
Gần đây nhất là Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. 

45   Xem tại: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-nang-luong-tai-tao-tai-viet-nam-suc-bat-tu-chinh-sach-75060.
htm  
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Hình 50. Tiêu hao năng lượng so với tổng sản phẩm trong nước (koE/1000 USD GDP)46
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Nguồn: TCTK

Như vậy, Việt Nam sẽ khó đạt được lộ trình đã đề ra cho chỉ tiêu 7.3.1. Để cải thiện mức tiêu hao năng 
lượng so với GDP đang ở mức cao như nêu ở trên, Việt Nam cần thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách 
hướng tới sử dụng năng lượng bền vững và tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, cần chú trọng thúc đẩy sản 
xuất và tiêu dùng bền vững (Mục tiêu PTBV 12). 

Mục tiêu 7.4: Đến năm 2030, mở rộng cơ sở hạ tầng và nâng cấp công nghệ để cung cấp dịch vụ 
năng lượng hiện đại và bền vững cho tất cả mọi người, đặc biệt cho các vùng kém phát triển, vùng 
sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo (Mục tiêu 7.b toàn cầu).

Chỉ tiêu 7.4.1: Công suất lắp đặt và sản lượng điện tái tạo.

Lộ trình:

Công suất lắp đặt và sản lượng điện tái tạo Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030

- Mặt trời 850MW 4.000MW 12.000MW

- Gió 800MW 2.000MW 6.000MW

- Năng lượng sinh khối 1% 1,2% 2,1%

- Thủy điện 21.000MW 24.600MW 27.800MW

Hiện chưa có số liệu của chỉ tiêu 7.4.1 và Thông tư 03 cũng đặt kế hoạch tới năm 2025 mới thu thập số 
liệu của chỉ tiêu này. Vì vậy, chưa có cơ sở để phân tích tình hình thực hiện theo lộ trình đặt ra. Trong 
những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy đầu tư vào những dự án điện 
tái tạo không phải thủy điện. Nhờ đó, công suất lắp đặt và sản lượng điện sạch tái tạo ngày càng tăng 
lên, mặc dù vẫn chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sản lượng điện tái tạo 
ngoài thủy điện năm 2019 đạt hơn 5,5 tỷ kWH, chiếm 2,12% tổng sản lượng điện sản xuất trong nước.   

46  Tiêu hao năng lượng so với GDP được tính bằng tỷ số giữa lượng tiêu hao năng lượng dùng cho sản xuất và cho sinh hoạt 
được quy đổi ra đơn vị năng lượng chung so với tổng GDP cả nước.
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TÓM LẠI

Việt Nam sẽ gặp khó khăn, thách thức để đạt mục tiêu PTBV số 07 về năng lượng sạch với giá cả hợp 
lý. Chỉ có 2/4 mục tiêu cụ thể có thể cán đích vào năm 2030: mục tiêu 7.1 về tiếp cận toàn dân với 
nguồn điện và dịch vụ năng lượng đáng tin cậy và trong khả năng chi trả và mục tiêu 7.2 về tăng tỷ 
lệ năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng. Những vấn đề còn gặp thách thức 
hiện nay gồm: i) Hiệu quả sử dụng năng lượng trong một số lĩnh vực, ngành còn thấp; ii) Cơ chế huy 
động vốn đầu tư cho năng lượng tái tạo còn bất cập; iii) Cơ sở hạ tầng và công nghệ để cung cấp 
nguồn năng lượng sạch và bền vững còn hạn chế, đặc biệt là việc cung cấp nguồn năng lượng sạch 
và bền vững cho gần 1% số hộ chưa được tiếp cận nguồn điện vì họ sống ở những vùng sâu vùng 
xa, nơi địa bàn hiểm trở rất khó tiếp cận.
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MỤC TIÊU 8:
Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục;
tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người

Tăng trưởng

GDP 2016-2019 2020

6,8%
2,91%

NĂM 2020, LÀ 1 TRONG 10 NƯỚC CÓ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT THẾ GIỚI

ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP CỦA DU LỊCH TRONG GDP 

2016 2017 2018 2019

Năm 2019 2,17%

3,1% 1,65%Thành thị Nông thôn

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP LUÔN THẤP HƠN 3%

Cần tiếp tục phấn đấu để thu hẹp khoảng cách với
các nước phát triển hơn trong khu vực

TFP(2016-2019)
ĐẠT 2,93%

TỐC ĐỘ TĂNG NĂNG SUẤT
LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016-2019

ĐẠT 5,8%/NĂM
Nhưng vẫn còn khoảng cách xa với

các nước trong khu vực

6,9%
7,9%

8,3% 
9,2%

Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn, 
thách thức để đạt được mục 
tiêu PTBV số 08 vào năm 
2030. Cần tập trung cho các 
vấn đề tăng năng suất lao 
động và đổi mới công nghệ; 
tạo việc làm bền vững, tăng 
trưởng các doanh 
nghiệp vừa, nhỏ 
và siêu nhỏ và 
đảm bảo môi 
trường làm việc 
an toàn cho 
mọi người.
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Mục tiêu 8.1: Duy trì tăng trưởng GDP bình quân đầu người 4 - 4,5%/năm và tăng trưởng GDP 
hàng năm trung bình từ 5 - 6% (Mục tiêu 8.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.1.1: Tổng sản phẩm trong nước.

Lộ trình: Không có.

Quy mô nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì mức tăng cao và năm 2019 đạt 258,7 tỷ Đô La. So với năm 
2015, quy mô kinh tế tăng 1,3 lần và so với 10 năm trước là 1,85 lần.   

Hình 51. Tổng sản phẩm trong nước (nghìn tỷ Đồng-giá so sánh năm 2010)
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Nguồn: TCTK

Chỉ tiêu 8.1.2: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước.

Lộ trình: Duy trì mức tăng từ 5-6% hàng năm.

Tăng trưởng GDP trong những năm gần đây có xu hướng hồi phục dần sau đà suy giảm của giai đoạn 
2010-2012. Đặc biệt, tăng trưởng trong 4 năm trở lại đây (2016-2019) tương đối cao, ở mức trung bình 
6,8%. 

Hình 52. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (%)
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Chỉ tiêu 8.1.3: Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người.

Lộ trình: Duy trì mức tăng từ 4-4,5% hàng năm.

Cùng với xu hướng tăng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm, chỉ tiêu về tổng sản phẩm quốc nội bình 
quân đầu người cũng có xu hướng tăng từ mức 1331 đô la Mỹ vào năm 2010 lên 2717 đô la Mỹ vào năm 
2019. Xét về tốc độ tăng GDP bình quân đầu người thì nếu như giai đoạn 2010-2015, GDP bình quân 
đầu người tăng trung bình tới 9,6%/năm, thì đến giai đoạn 2016-2019 chỉ còn tăng trung bình 6,7%. Thu 
nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 2717 USD, tăng 619 USD so với năm 2015. 

Hình 53. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (USD/người) và tốc độ tăng GDP bình 
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Nguồn: Niên giám thống kê, TCTK và Ngân hàng Thế giới 

Đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020 đã tác động nặng nề và trực tiếp tới nền kinh tế nước ta và ảnh 
hưởng đáng kể tới tiến trình thực hiện mục tiêu 8.1. Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 đạt 2,91% 
và được đánh giá là một trong 10 nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, nhưng đây là mức tăng 
thấp nhất trong thập kỷ qua. Tương tự, GDP bình quân đầu người năm 2020 ước chỉ tăng 1,2% so với 
mức tăng năm 2019 là 5,7%. Mặc dù vậy, tính trung bình cả 5 năm giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng GDP 
trung bình có thể đạt 5,8% (so với mức tăng trung bình 6,8% của giai đoạn 2016-2019) và tăng GDP bình 
quân đầu người có thể đạt 5,5% (so với mức tăng trung bình giai đoạn 2016-2019 là 6,7%), vẫn cao hơn 
so với lộ trình đặt ra cho mục tiêu 8.1 tương ứng là 5-6% và 4-4,5%.

Nếu tiếp tục duy trì mức tăng GDP bình quân đầu người như vậy trong những năm tới, Việt Nam sẽ đạt lộ 
trình đề ra cho mục tiêu 8.1. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý tới khoảng cách về thu nhập theo vị trí địa lý, nhóm 
người yếu thế như đã trình bày ở mục tiêu 1.1. và 1.2. để bảo đảm tính bao trùm của nền kinh tế và bình 
đẳng xã hội (sẽ được trình bày ở mục tiêu 10 về giảm bất bình đẳng trong xã hội). 

Mục tiêu 8.2: Tăng năng suất lao động thông qua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng, nâng cấp và đổi mới công nghệ, tập trung vào các ngành tạo giá trị tăng cao 
và sử dụng nhiều lao động (Mục tiêu 8.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.2.1: Năng suất lao động xã hội.

Lộ trình: Duy trì mức tăng 5% hàng năm.
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Năng suất lao động (tính bằng tổng sản phẩm trong nước GDP trên bình quân một lao động đang làm 
việc) có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 2012-2015 và sau đó duy trì ở mức trên dưới 6,0%. Năm 
2019, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 110,4 triệu đồng/lao động (tương 
đương 4.738 USD). Tính trung bình, mức tăng năng suất lao động giai đoạn 2011-2015 là 4,3% và giai 
đoạn 2016-2019 đạt 5,8% và cao hơn so với mức tăng 5% hàng năm mà lộ trình đặt ra. Đây là kết quả 
bước đầu của quá trình thực hiện chủ trương của Chính phủ từ năm 2011 về tái cơ cấu kinh tế, chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Tuy nhiên, nếu tính theo sức mua tương đương năm 2011, năng suất lao động của nước ta giai đoạn 
2011-2019 chỉ tăng bình quân 4,9%/năm và chỉ đạt xấp xỉ lộ trình đề ra. Thách thức lớn nhất hiện nay là 
năng suất lao động của Việt Nam vẫn rất thấp về giá trị tuyệt đối và khoảng cách về năng suất lao động 
giữa Việt Nam với các nước trong khu vực vẫn còn rất xa. Cụ thể, năng suất lao động của Xin-ga-po, Ma-
lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a năm 2018 lần lượt gấp 13,7 lần; 5,3 lần; 2,7 lần và 2,2 lần so với mức của 
Việt Nam . 

Việt Nam sẽ cần nỗ lực cải thiện năng suất lao động toàn nền kinh tế hơn nữa thì mới có khả năng hoàn 
thành lộ trình đề ra.

Hình 54. Mức tăng năng suất lao động xã hội (%)
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Nguồn: TCTK

Chỉ tiêu 8.2.2: Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP).

Lộ trình: Không có.

Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp đã có những bước cải thiện đáng kể trong 5 năm trở lại đây. 
Nếu như chỉ tiêu này chỉ đạt ở mức trung bình 1,98%/năm giai đoạn 2011-2015 thì ở giai đoạn 2016-
2019 đạt 2,93%. 

Mặc dù không đặt ra lộ trình cần đạt cho chỉ tiêu 8.2.2, nhưng Việt Nam cần tiếp tục duy trì, thậm chí cải 
thiện tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp hơn nữa trong những năm tới thì mới có khả năng thu 
hẹp nhanh khoảng cách với các nước phát triển hơn trong khu vực.
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Hình 55. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK

Chỉ tiêu 8.2.3: Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc 
độ tăng trưởng chung.

Lộ trình: Không có.

Chất lượng tăng trưởng đã có những bước chuyển biến tích cực, thể hiện ở đóng góp của TFP vào tốc 
độ tăng trưởng chung của GDP tăng lên đáng kể, từ tỷ lệ 21,5% vào năm 2011 lên 53,3% năm 2015 và 
42,7% năm 2019. Tăng trưởng của Việt Nam đã giảm dần dựa vào vốn và lao động với tỷ lệ đóng góp của 
hai yếu tố này giảm tương ứng từ 52,9% xuống 49,5 và 25,6% xuống 7,8% trong giai đoạn 2011-2019. 
Mặc dù chất lượng tăng trưởng đã có sự cải thiện, song số liệu trong bảng 15 vẫn chỉ ra rằng đóng góp 
của vốn cho tốc độ tăng trưởng vẫn cao, chiếm tới gần một nửa. Điều này cho thấy tăng trưởng của Việt 
Nam vẫn dựa nhiều vào nguồn vốn.

Bảng 15. Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào 
tốc độ tăng trưởng chung (%)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Đóng góp của TFP 21,53 19,08 30,27 39,71 53,30 40,68 45,47 45,20 42,68

Đóng góp của vốn 52,92 56,61 52,83 49,41 45,59 50,86 47,91 46,18 49,54

Đóng góp của lao động 25,55 24,31 16,90 10,88 1,11 8,46 6,62 8,62 7,78

Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK

Mục tiêu 8.3: Tăng cường các chính sách hỗ trợ các hoạt động sản xuất có năng suất cao, tạo việc 
làm tốt và bền vững, hỗ trợ làm chủ doanh nghiệp, phát minh và sáng tạo; chính thức hóa và tăng 
trưởng các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, gồm cả thông qua việc tiếp cận với các dịch vụ tài 
chính (Mục tiêu 8.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.3.1: Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức.

Lộ trình: Không có.
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Theo số liệu của TCTK, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức có xu hướng giảm dần trong những 
năm gần đây, từ mức chiếm gần 59% vào năm 2014 xuống còn khoảng 55% lực lượng lao động vào 
năm 2019. Tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn thành thị và ở lao động nam cao hơn nữ. Tuy nhiên, Đại dịch 
Covid-19 xảy ra trong năm 2020 đã làm đảo ngược xu hướng giảm dần của chỉ tiêu 8.3.1 trong giai đoạn 
vừa qua. Tỷ lệ việc làm phi chính thức trong 9 tháng đầu năm 2020 tăng tới 1,3 điểm phần trăm so với 
cuối năm 2019. Điều này cho thấy đã có sự chuyển dịch lao động chính thức sang phi chính thức trong 
Đại dịch này. 

Hình 56. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức (%)
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Nguồn: TCTK

Lực lượng lao động phi chính thức góp phần quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, theo Báo cáo điều 
tra về Lao động phi chính thức của TCTK năm 2016, lực lượng lao động này không có hợp đồng lao động, 
không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hay hưởng lương cố định và do vậy, pháp luật hiện 
hành vẫn chưa quy định cụ thể, trực tiếp điều chỉnh nhóm đối tượng này. Tỷ lệ lao động phi chính thức 
không có bảo hiểm xã hội chiếm tới 97,9%. Chỉ có 0,2% được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 1,9% 
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cũng theo báo cáo này của TCTK, tiền lương bình quân/tháng của lao 
động phi chính thức là 4,4 triệu đồng, thấp hơn lao động chính thức với mức 6,7 triệu đồng ở tất cả các 
vị trí việc làm.

Những phân tích ở trên cho thấy, thách thức lớn đối với Việt Nam khi thực hiện mục tiêu 8.3 là làm sao 
tạo được việc làm tốt, bền vững cho mọi người, trong đó có lực lượng lao động làm việc trong khu vực 
phi chính thức.   

Mục tiêu 8.4: Đến năm 2030, tăng dần hiệu quả sử dụng nguồn lực trong sản xuất và tiêu thụ, 
giảm tác động của tăng trưởng kinh tế lên môi trường, phù hợp với Khung Chương trình 10 năm 
về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững của Việt Nam (Mục tiêu 8.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.4.1: Lượng nguyên liệu sử dụng trong nước.

Lộ trình: Không có.

Việt Nam luôn khẳng định chủ trương không đánh đổi môi trường cho tăng trưởng thông qua thực hiện 
nhiều biện pháp nhằm giảm tác động tiêu cực cuả các hoạt động kinh tế và sinh hoạt tới môi trường 
sinh thái. Vấn đề hiệu quả sử dụng nguồn lực trong sản xuất và tiêu dùng cũng đã bắt đầu được chú ý 
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hơn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, kết quả trên thực tế vẫn còn khác xa so với mục tiêu đề ra. Ô 
nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên đang ngày càng phức tạp và có chiều hướng tăng, đặc biệt 
là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp tập trung  (được phân tích rõ hơn tại các mục tiêu 6, 11, 12, 14 
và 15 trong Báo cáo này).  

Việt Nam chưa thu thập thông tin và số liệu để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nguyên nhiên liệu đầu 
vào chủ yếu (như năng lượng, đất đai, nước, khoáng sản, v.v.). Thông tư 03 đưa ra lộ trình đến 2025 mới 
công bố số liệu cho chỉ tiêu này.

Trong bối cảnh diễn biến như hiện tại, Việt Nam cần chú trọng hơn nữa đến công tác kiểm toán tài 
nguyên môi trường, hướng tới sử dụng nguồn lực tài nguyên và nguyên liệu phục vụ sản xuất và đời 
sống hiệu quả hơn trong những năm tới. 

Mục tiêu 8.5: Đến năm 2030, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả nam và nữ, 
bao gồm cả thanh niên, người khuyết tật và thù lao ngang bằng đối với các loại công việc như 
nhau (Mục tiêu 8.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.5.1: Thu nhập bình quân một lao động có việc làm.

Lộ trình: Không có.

Thu nhập từ việc làm bình quân hàng tháng của người lao động làm công ăn lương tăng dần đều trong 
vài năm gần đây: từ 4,11 triệu đồng/tháng (2012) lên 4,7 triệu đồng/tháng (2015) và đạt 6,7 triệu đồng/
tháng (2019). Tính theo giá hiện hành, thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động làm công ăn 
lương đã tăng trung bình 7,2% trong thời kỳ 2012-2019.

Hình 57. Thu nhập bình quân một lao động có việc làm
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 Trong số việc làm được trả lương, vẫn tồn tại sự chênh lệch (tuy không lớn) về thù lao giữa nam và nữ. 
Năm 2018, thu nhập của lao động nữ chỉ bằng 89% so với nam. Tương tự, có sự chênh lệnh không lớn về 
thu nhập giữa lao động nữ và nam theo địa bàn làm việc cũng như trong cùng lĩnh vực làm việc. Riêng 
trong lĩnh vực nông lâm thủy sản hiện tồn tại chênh lệch khá lớn (thu nhập của lao động nữ chỉ bằng 
66% của lao động nam). 
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Hình 58. Chênh lệch thù lao giữa nữ và nam lao động năm 2018 (lần) 
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Nguồn: Tính toán của chuyên gia từ Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2018, TCTK

Chỉ tiêu 8.5.2: Tỷ lệ thất nghiệp.

Lộ trình:  Năm 2020: <3%, Năm 2025: <3%; Năm 2030: <3%.

Tỷ lệ thất nghiệp của cả nước luôn giữ ở mức dưới 3% và có xu hướng giảm vài năm trở lại đây. Năm 
2019, tỷ lệ thất nghiệp cả nước chỉ còn ở mức 2,17%; trong đó, tỷ lệ này ở thành thị giữ ở mức cao hơn là 
3,1% và ở nông thôn là 1,65%. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019 cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long (2,9%) 
và thấp nhất ở trung du và miền núi phía Bắc (1,29%).  

Hình 59. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi (%)
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Nguồn: Niên giám Thống kê,TCTK

Chỉ tiêu 8.5.3: Tỷ lệ thiếu việc làm.

Lộ trình: Năm 2020 <1,89%; Năm 2025: <1,89%; Năm 2030: <1,89%.

Tỷ lệ thiếu việc làm chung cả nước giảm dần trong thời gian qua và hiện cũng chỉ ở mức thấp, đạt 1,27% 
lực lượng lao động trong độ tuổi vào năm 2019. Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn giữa tỷ lệ này về nông 
thôn và thành thị, tương ứng là 1,59% và 0,63% năm 2019. 
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Như vậy, tỷ lệ thiếu việc làm hiện đã thấp hơn so với lộ trình đặt ra cho năm 2030. Nếu duy trì ở mức thấp 
như hiện nay thì Việt Nam chắc chắn sẽ đạt lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 8.5.3. Tuy nhiên, cần chú ý hơn nữa 
đến tạo việc làm đối với nhóm lao động dễ bị tổn thương như người khuyết tật, nhóm lao động DTTS. 

Hình 60. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi (%)
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Nguồn: Niên giám thống kê, TCTK

Trong năm 2020, Đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đáng kể tới tiến trình thực hiện mục tiêu 8.5 và 
ảnh hưởng không nhỏ tới việc đạt được lộ trình vào năm 2020. Cụ thể là, Đại dịch Covid-19 đã làm cho 
thu nhập bình quân tháng của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Theo số liệu từ Điều tra lao động 
việc làm quý 3/2020 của TCTK, thu nhập từ công việc làm công ăn lương trong 9 tháng đầu năm 2020 
giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019 và lần đầu tiên thu nhập của họ bị giảm trong 5 năm qua. Tỷ lệ thất 
nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3/2020 tăng 0,33 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước và giữ ở 
2,5%, là mức cao nhất trong 10 năm. Tuy vậy, vẫn đạt lộ trình đề ra vào năm 2020 đối với chỉ tiêu 8.5.2 là 
dưới 3%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 3/2020 là 2,79%, tăng 1,2 điểm phần trăm 
so với cùng kỳ năm trước, trái với xu hướng giảm của 10 năm trước và cao hơn so với lộ trình đặt ra cho 
năm 2020. Trong đó, gần một nửa những người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là trong khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 48,2%.

Mục tiêu 8.6: Đến năm 2030, giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc 
đào tạo. Chủ động thực hiện hiệu quả Hiệp ước Việc làm Toàn cầu của ILO (Mục tiêu 8.6 và mục tiêu 
8.b toàn cầu)

Chỉ tiêu 8.6.1: Tỷ lệ người từ 15-30 tuổi hiện không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo.

Lộ trình: Năm 2020: <7,5%; Năm 2025: <8%; Năm 2030: <8%.

Hiện tại, chưa có số liệu thống kê được công bố về nhóm lao động trong độ tuổi từ 15-30 hiện không 
có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo như chỉ tiêu 8.6.1 đề ra mà chỉ có số liệu thống kê 
được công bố về tỷ lệ thanh niên độ tuổi từ 15-24 không có việc làm và không đi học như mô tả ở hình 
dưới. Theo đó, tỷ lệ này đã giảm đi trong vài năm trở lại đây và chỉ còn mức 6,3% vào năm 2018, song 
đến năm 2019 lại tăng nhẹ lên 6,4%. Đặc biệt, dưới tác động của Đại dịch Covid-19, tỷ lệ này đã tăng đột 
biến. Theo kết quả Điều tra lao động việc làm quý 3/2020 của TCTK, tỷ lệ thanh niên không có việc làm 
và không tham gia học tập hoặc đào tạo trong quý 3/2020 tăng đột biến, đạt 12,9%. Như vậy, tỷ lệ này đã 
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cao hơn nhiều so với lộ trình đặt ra cho năm 2020 là dưới 7,5%.  Điều cần lưu ý là thanh niên thất nghiệp 
trong độ tuổi 15-24 có trình độ cao đẳng và đại học trở lên đang ở mức cao hơn đáng kể so với tỷ lệ này 
của thanh niên chỉ có trình độ sơ cấp hoặc trung cấp, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao hơn 
gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước. Điều này cho thấy vấn đề chất lượng đào tạo cần được chú 
trọng trong thời gian tới để đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động.

Hình 61. Tỷ lệ người từ 15-24 tuổi hiện không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo
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Nguồn: Điều tra lao động việc làm, TCTK

Mục tiêu 8.7: Thực hiện kịp thời và hiệu quả các biện pháp để xóa bỏ lao động ép buộc, chấm dứt 
nạn buôn người và nô lệ hiện đại; ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức (Mục 
tiêu 8.7 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.7.1: Tỷ lệ người từ 5-17 tuổi tham gia lao động trẻ em.

Lộ trình: Năm 2020: <9%; Năm 2025: <8%; Năm 2030: <7%.

Việt Nam là một trong những quốc gia nỗ lực thực hiện Công ước về Quyền Trẻ em và đã quốc gia hóa 
Công ước này thành hệ thống luật pháp như Luật Trẻ em (năm 2016), Chương trình phòng ngừa và giảm 
thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020. Đến nay đã có hai cuộc điều tra quốc gia về lao động trẻ em 
do TCTK thực hiện vào năm 2012 và 2018. Kết quả hai cuộc điều tra này cho thấy tình hình trẻ em tham 
gia lao động ở Việt Nam có sự chuyển biến tích cực: quy mô và xu hướng trẻ em tham gia lao động đã 
giảm mạnh, đồng thời tình trạng đi học của trẻ em tham gia lao động được cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 
2012, tỷ lệ lao động trẻ em từ 5-17 tuổi trên tổng dân số trẻ em 5-17 tuổi là 9,6% thì đến năm 2018 tỷ lệ 
này giảm xuống còn 5,4%. Trong khi đó, tỷ lệ đi học của trẻ em tham gia lao động năm 2012 là 43,6% đã 
tăng lên hơn 63% vào năm 2018. Kết quả điều tra năm 2018 cũng cho thấy, tỷ lệ lao động trẻ em của Việt 
Nam ở mức trung bình thấp so với khu vực và thế giới.

Như vậy, Việt Nam hiện đã hoàn thành lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 8.7.1 tới năm 2030 và sẽ duy trì kết quả 
này trong những năm tới.   

Mục tiêu 8.8: Bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả người lao 
động, đặc biệt là lao động nữ di cư và lao động làm trong khu vực phi chính thức (Mục tiêu 8.8 
toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.8.1: Tỷ suất người chết, bị thương do tai nạn lao động.
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Lộ trình: 

Người chết, bị thương do tai nạn lao động: 2020 2025 2030

- Giảm tần suất tai nạn lao động hàng năm 5% 5% 5%

- Giảm tần suất tai nạn lao động chết người hàng năm 5% 5% 4,5%

- Giảm tần suất tai nạn lao động thương tật hàng năm 5% 5% 4,5%

Hiện tại, TCTK chưa có số liệu công bố định kỳ về chỉ tiêu 8.8.1 do Thông tư 03 đặt lộ trình đến 2025 mới 
thực hiện thu thập và công bố số liệu chỉ tiêu 8.8.1. Tuy vậy, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có thu 
thập con số tuyệt đối tương ứng với các chỉ tiêu sử dụng cho lộ trình ở trên. 

Hình 62. Thống kê tai nạn lao động giai đoạn 2014-2019
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Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Công tác an toàn lao động đang từng bước được các doanh nghiệp thực hiện, đặc biệt sau khi có Luật 
An toàn vệ sinh lao động ra đời (2015). Tuy nhiên, tai nạn lao động vẫn chưa có chiều hướng giảm đi. 
Trong giai đoạn 2014-2019, tai nạn lao động có xu hướng tăng dần theo cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số 
người chết và số người bị thương nặng. Riêng năm 2019 có hơn 8000 vụ tai nạn lao động làm gần 1000 
người chết và gần 2000 người bị thương nặng.  

Trên thực tế, số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp có thể lớn hơn nhiều con số được 
công bố vì hiện tại mới có khoảng 6% số doanh nghiệp báo cáo về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động trong khi nhiều doanh nghiệp, địa phương chưa chủ động báo cáo hoặc cố tình che giấu thông tin 
về tai nạn lao động. Có thể nói, cả phía doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý ở địa phương chưa thực hiện 
tốt quy định của luật về công bố và báo cáo thông tin. Bên cạnh đó, lực lượng lao động làm trong khu 
vực phi chính thức chưa được quản lý tốt  theo các quy định an toàn lao động hiện hành.  Theo đánh giá 
của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, nguyên nhân tai nạn xuất phát từ cả người lao động và người sử 
dụng lao động. Về phía người lao động, phần lớn người gây tai nạn là lực lượng lao động phổ thông, chưa 
qua đào tạo, tay nghề thấp, chưa quen với phương thức sản xuất công nghiệp, khả năng nhận thức còn 
hạn chế nên đã vi phạm các quy định về an toàn lao động, dẫn đến gây tai nạn cho chính mình và những 
người xung quanh. Về phía người sử dụng lao động và cơ quan quản lý, các doanh nghiệp hiện chưa quan 
tâm đầu tư cũng như trang bị các điều kiện về bảo hộ lao động, trang bị các kiến thức, kỹ năng phân tích, 
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đánh giá, nhận diện các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của người lao động, thực 
hiện kiểm tra giám sát về an toàn lao động tại chỗ. Có tới trên 80% cơ sở lao động chưa thực hiện quan 
trắc môi trường lao động và chưa tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

Với thực trạng như trên, Việt Nam sẽ đối mặt nhiều thách thức trong việc bảo đảm môi trường làm việc 
an toàn cho người lao động để có thể giảm được tần suất tai nạn lao động, số người chết và bị thương 
do tai nạn lao động hàng năm như lộ trình đã đề ra đến năm 2030. 

Do vậy, trong những năm tới cần lưu ý thực hiện tốt pháp luật về an toàn lao động, đặc biệt đối với lao 
động di cư và lao động làm việc trong khu vực phi chính thức do họ là những người dễ bị tổn thương 
bởi các vi phạm qui định hiện hành về an toàn lao động.

Mục tiêu 8.9: Đến năm 2030, phát triển du lịch bền vững, tạo việc làm, tạo sản phẩm và dịch vụ du 
lịch có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới; thúc đẩy quảng bá văn hóa và 
sản phẩm địa phương (Mục tiêu 8.9 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.9.1: Tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch trong tổng sản phẩm trong nước.

Lộ trình: Tỷ trọng đóng góp trực tiếp của hoạt động du lịch trong tổng sản phẩm trong nước: Năm 2020: 
6,5-7%; Năm 2025: 6,5-7%; Năm 2030: Tổng thu  gấp 2 lần năm 2020.

Thông tư 03 đặt lộ trình đến 2025 mới thu thập và công bố số liệu về chỉ tiêu 8.9.147 vì vậy chưa có số 
liệu để đánh giá theo chỉ tiêu 8.9.1. Tuy vậy, có thể đưa ra xu hướng của đóng góp trực tiếp của ngành 
du lịch trong tổng GDP như sơ đồ sau:

Hình 63. Đóng góp của nhóm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống trong GDP (%)

3,61

3,67
3,64

3,75 3,75

3,71

3,80

3,70

3,50

3,55

3,60

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Hình trên cho thấy riêng hoạt động của nhóm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (là một phần của tổng 
giá trị gia tăng từ ngành du lịch) đóng góp trung bình khoảng 3,7% trong GDP cả nước48. Bên cạnh đó, 
theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đóng góp trực tiếp của du lịch trong GDP lần lượt là - 
năm 2016 là 6,9%; năm 2017 là 7,9%; năm 2018 là 8,3% và năm 2019 là 9,2%. 

47  Theo TT03, đây là “tổng của phần giá trị gia tăng được tạo ra bởi tất cả các ngành để đáp ứng tiêu dùng du lịch nội địa cộng 
với số thuế ròng đối với các sản phẩm và hàng nhập khẩu nằm trong giá trị của khoản chi này theo giá của người mua”.

48  Ở đây, mới chỉ tính phần giá trị gia tăng của nhóm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống trong GDP mà chưa tính tới các ngành 
có liên quan tới du lịch khác như vận tải phục vụ du lịch, thương mại phục vụ du lịch v.v. Muốn tính đầy đủ đóng góp của 
ngành du lịch trong GDP sẽ cần phải có những nghiên cứu đầy đủ hơn.
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Tuy nhiên, Đại dịch Covid-19 trong năm 2020 đã gây tổn thất năng nề tới ngành du lịch. Doanh thu du 
lịch lữ hành 9 tháng đầu năm 2020 đã giảm 56,3% so với cùng kỳ năm trước; tương tự, doanh thu dịch 
vụ lưu trú, ăn uống giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến giảm tỷ trọng 
đóng góp của hoạt động du lịch trong GDP cả nước trong năm 2020 và tiến trình thực hiện mục tiêu 8.9 
trong năm 2020. Nếu đại dịch không được sớm kiểm soát thì việc thực hiện mục tiêu 8.9 sẽ còn tiếp tục 
gặp khó khăn trong những năm tới.     

Mục tiêu 8.10: Tăng cường năng lực các thể chế tài chính trong nước nhằm khuyến khích và mở 
rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng và bảo hiểm cho mọi người (Mục tiêu 8.10 
toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.10.1: Số chi nhánh ngân hàng thương mại và số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi 
trở lên.

 Lộ trình:

Số chi nhánh ngân hàng thương mại trên 100.000 người từ 15 
tuổi trở lên

20 >20 >20

Số chi nhánh ngân hàng thương mại trên 100.000 người từ 15 tuổi 
trở lên

20 >20 >20

Số  máy ATM trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên 40 >40 >40

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2019, Việt Nam có 10.900 chi nhánh ngân hàng 
thương mại và khoảng gần 19 ngàn máy ATM trải khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Tính theo chỉ 
tiêu 8.10.1 thì con số của năm 2019 là: i) Số chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng thương mại đạt 
15,1/100.000 người từ 15 tuổi trở lên, giảm hơn so với mức này của năm 2016 là 18/100.000 người; ii) Số 
máy ATM đạt 26,2 máy trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên, tăng lên so với mức 24 máy của năm 2016.

Hình 64. Số chi nhánh ngân hàng thương mại và số máy ATM trên một trăm nghìn dân  
từ 15 tuổi trở lên
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Ngân hàng Nhà nước và TCTK
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Mặc dù chưa đạt mức như lộ trình đặt ra, nhưng nhờ quá trình số hóa các dịch vụ ngân hàng những năm 
gần đây nên hệ thống các tổ chức tài chính và các chi nhánh ngân hàng thương mại vẫn đáp ứng tốt 
việc hỗ trợ tiếp cận với các dịch vụ tài chính của doanh nghiệp và người dân một cách dễ dàng, thuận 
tiện hơn.

Với xu hướng ứng dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, 
cùng với sự phát triển nhanh chóng các phương thức thanh toán điện tử mới như ví điện tử, e-banking, 
internet-banking thì việc mở rộng các máy ATM trở nên không cần thiết và thậm chí lãng phí nguồn lực. 
Như vậy, việc sử dụng chỉ tiêu 8.10.1 để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 8.10 có thể không còn phù 
hợp trong bối cảnh hiện nay.  

Chỉ tiêu 8.10.2: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài.

Lộ trình: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng: Năm 
2020: 70%; Năm 2025: >80%; Năm 2030: >90%.

Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2019, Việt Nam có lượng thẻ lưu hành nội địa và quốc tế tương ứng là 
84,8 và 14,8 triệu thẻ, tương đương với 87,9%49 và 15,3% người từ 15 tuổi trở lên so với mức tương ứng 
của năm 2016 là 74 triệu và 7,5 triệu thẻ. Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành lộ trình đặt ra sớm hơn thời 
hạn cho các năm 2020 và 2025.    

Như vậy, nếu tiếp tục phát triển như hiện tại thì Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành lộ trình đặt ra cho chỉ 
tiêu 8.10.2 vào năm 2030.

Hình 65. Số lượng thẻ ngân hàng lưu hành nội địa và quốc tế (triệu thẻ)
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Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

49  Mỗi người có thể có hơn 1 tài khoản thanh toán nội địa và nước ngoài.
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TÓM LẠI

Việt Nam sẽ gặp thách thức để hoàn thành mục tiêu PTBV số 08 về tăng trưởng kinh tế và việc làm 
bền vững. Mặc dù, sẽ chắc chắn hoàn thành 5/10 (chiếm 50%) mục tiêu cụ thể, gồm các mục tiêu 8.1 
(về tăng trường GDP bình quân đầu người), 8.5 (về tạo việc làm), 8.7 (về xóa bỏ lao động cưỡng bức, 
lao động trẻ em) và 8.10 (về tăng cường năng lực thể chế tài chính). Tuy nhiên, có 4 mục tiêu còn 
gặp khó khăn, thách thức để hoàn thành, gồm mục tiêu 8.2 (về năng suất lao động và đổi mới công 
nghệ), mục tiêu 8.3 (về việc làm bền vững, tăng trưởng các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ), mục 
tiêu 8.4 (về sử dụng nguồn lực hiệu quả và giảm tác động của tăng trưởng kinh tế lên môi trường) 
và mục tiêu 8.9 (về tăng trưởng du lịch bền vững). Mục tiêu 8.8 về đảm bảo môi trường làm việc an 
toàn cho mọi người sẽ rất khó để hoàn thành. Đại dịch Covid-19 càng làm sâu sắc thêm những khó 
khăn hiện tại và là thách thức đối với tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới.
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MỤC TIÊU 9:
Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy
công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

TÍNH ĐẾN 31/12/2019
CÓ 200.345 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tiếp cận được nguồn vốn tín dụng,
chiếm gần 30% số DNNVV

TỔNG CHI
CHO KH&CN
SO VỚI GPD

2013 2015 2017

2010-2019
VẬN CHUYỂN
HÀNH KHÁCH

VẬN CHUYỂN
HÀNG HÓA

TĂNG
9,2%
/năm

TĂNG
8,8%
/năm

TỶ TRỌNG CÔNG NGHIỆP
CHẾ TẠO, CHẾ BIẾN

TRONG GDP TĂNG CHẬM
ĐẠT 16,5%
(2019)

SỐ CÁN BỘ
NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC
VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHỆ

128.997
NGƯỜI

131.045
NGƯỜI

136.070
NGƯỜI

2013 2015 2017

0,37%
0,44% 0,52%

SÓNG DI ĐỘNG

99,7%
DÂN SỐ

65,9%
DÂN SỐ

SỬ DỤNG INTERNET
CAO HƠN MỨC

TRUNG BÌNH CỦA
THẾ GIỚI (33%)

Việt Nam còn gặp khó khăn, thách thức để đạt được

mục tiêu PTBV số 09 vào năm 2030. Cần tiếp tục

thúc đẩy công hiệp hóa bao trùm và bền vững,

tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và sử dụng

quy trình sản xuất sạch và thân thiện với

môi trường và nâng cao năng lực cho

khoa học công nghệ và nghiên cứu

phát triển.
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Mục tiêu 9.1: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, chất lượng, đáng tin cậy, có 
khả năng chống chịu và bền vững, bao gồm cả cơ sở hạ tầng liên vùng và biên giới để hỗ trợ phát 
triển kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân với mục tiêu tiếp cận công bằng và trong khả 
năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 9.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 9.1.1: Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển50.

Lộ trình: Duy trì mức tăng 8-10% hàng năm đối với cả hành khách vận chuyển và luân chuyển.

Theo TCTK, năm 2019 hệ thống giao thông đã đảm nhiệm vận chuyển tới gần 5000 triệu lượt hành 
khách, tăng hơn gấp đôi so với năm 2010, tương đương mức tăng trung bình 9,2% hàng năm trong 
giai đoạn 2010-2019, góp phần tạo kết nối giữa các vùng miền, địa phương và tăng khả năng đi lại, lưu 
thông cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, hệ thống đường bộ đảm nhiệm tới 94,4% tổng lượng 
hành khách luân chuyển. Mức tăng trưởng về lưu lượng hành khách vận chuyển không đồng đều theo 
các loại hình vận tải khác nhau. Xu hướng cũng cho thấy sự tăng đột biến của vận tải hành khách theo 
đường hàng không và đường bộ, với mức tăng bình quân tương ứng là 18,8% và 9,3%. Trong khi đó, có 
sự sụt giảm liên tục của đường sắt kể từ năm 2013 trở lại đây. 

Hình 66. Số lượt hành khách vận chuyển chia theo ngành vận tải (triệu lượt người) 
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Xu hướng tương tự được ghi nhận đối với tiêu chí về số lượng hành khách luân chuyển. Giai đoạn 2010-
2019, tốc độ tăng số lượng khách luân chuyển chung cả nước đạt trung bình 10,4% hàng năm. Trong đó, 
vận chuyển hành khách đường hàng không đạt mức tăng trưởng cao nhất là 16% hàng năm, đường bộ 
đạt 9,4% trong khi đường sắt ghi nhận sự sụt giảm tăng trưởng.

50 Số lượt hành khách vận chuyển là số hành khách thực tế đã vận chuyển trong kỳ, bất kể độ dài quãng đường vận chuyển là 
bao nhiêu. Trong khi đó, số lượt hành khách luân chuyển là số lượt hành khách được luân chuyển, tính theo cả hai yếu tố: Số 
lượt vận chuyển và cự ly.
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Bảng 16. Số lượt hành khách luân chuyển 2010-2019 chia theo ngành vận tải  
(triệu lượt người km)

Năm Tổng số Đường sắt Đường bộ Đường sông Đường hàng không

2010 97.931,8 4.377,9 69.197,4 3.194,5 21.162,0

2011 108.709,0 4.571,0 78.013,3 2.855,7 23.269,0

2012 116.043,7 4.600,6 84.982,0 2.835,1 23.626,0

2013 124.528,2 4.416,6 90.319,8 2.914,1 26.877,7

2014 139.060,4 4.481,9 96.885,3 2.985,7 34.707,5

2015 154.664,7 4.149,6 105.382,2 3.064,5 42.068,4

2016 169.076,9 3.421,6 114.198,8 3.219,9 48.236,6

2017 186.834,4 3.625,1 125.390,3 3.504,6 54.314,4

2018 206.672,7 3.542,1 130.774,7 4.499,9 67.856,0

2019 230.779,9 3.170,5 145.612,6 4.812,9 77.183,9

Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020 đã tác động tới tiến trình thực hiện mục tiêu 9.1. Trong 9 tháng 
đầu năm 2020, vận tải hành khách đã giảm 29,6% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển hành khách 
giảm 35,2% và lần đầu tiên suy giảm trong 10 năm qua. Ước tính cả giai đoạn 2016-2020, vận tải hành 
khách và luân chuyển hành khách chỉ có thể tăng trưởng trung bình 2%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 
của lộ trình là tăng trung bình hàng năm 8-10% đến 2020. 

Như vậy, Việt Nam sẽ không thể hoàn thành lộ trình cho năm 2020.

Chỉ tiêu 9.1.2: Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển51 

Lộ trình: Năm 2020: Duy trì mức tăng 8-10% hàng năm; Giai đoạn 2020-2030: Duy trì mức tăng 6-8% 
hàng năm.

Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển có xu hướng tăng lên và đạt 1,5 tỷ tấn năm 2018, tăng trung bình 
hàng năm 8,8% giai đoạn 2010-2019, đạt lộ trình đề ra là tăng bình quân 8-10%. Trong đó, vận tải đường 
bộ đảm nhiệm tới 78% tổng lượng hàng hóa vận chuyển của năm 2019. Cũng như vận tải hành khách, 
vận tải hàng hóa bằng đường sắt cũng có xu hướng giảm dần và chỉ còn chiếm 3,7% tổng lượng hàng 
hóa vận chuyển năm 2019 so với gần 10% vào năm 2010. Trong những năm gần đây, vận chuyển hàng 
hóa đường hàng không có tốc tăng tưởng cao, trung bình 13,2% cao hơn mức tăng trưởng của các loại 
hình vận tải khác cho thấy ngành hàng không ngày càng có vị trí quan trọng trong cả lĩnh vực vận tải 
hành khách và hàng hóa.

51  Khối lượng hàng hóa vận chuyển là lượng hàng hóa thực tế đã vận chuyển trong kỳ, bất kể độ dài quãng đường vận chuyển 
là bao nhiêu. Trong khi đó, khối lượng hàng hóa luân chuyển là lượng hàng hóa được luân chuyển, tính theo cả hai yếu tố: 
khối lượng vận chuyển và cự ly.
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Bảng 17. Khối lượng hàng hóa vận chuyển 2010-2019 chia theo ngành vận tải

Năm Tổng số Đường sắt Đường bộ Đường sông Đường biển
Đường hàng 

không

Khối lượng hàng hóa vận chuyển (Nghìn tấn) – chỉ tiêu 9.1.2

2010 800.886,0 7.861,5 587.014,2 144.227,0 61.593,2 190,1

2011 885.681,5 7.285,1 654.127,1 160.164,5 63.904,5 200,3

2012 961.128,4 6.952,1 717.905,7 174.385,4 61.694,2 191,0

2013 1.010.413,9 6.525,9 763.790,0 181.212,7 58.701,6 183,7

2014 1.078.580,9 7.178,9 821.700,0 190.600,0 58.900,0 202,0

2015 1.146.895,7 6.707,0 877.628,4 201.530,7 60.800,0 229,6

2016 1.255.458,2 5.209,0 969.721,0 215.768,2 64.474,4 285,6

2017 1.383.212,9 5.611,1 1.074.450,9 232.813,8 70.019,2 317,9

2018 1.539.271,7 5.717,7 1.207.682,8 251.904,6 73.562,2 404,4

2019 1.689.989,6 5.100,0 1.340.527,9 266.011,2 77.902,4 448,1

Chỉ số phát triển (Năm trước =100)-% - lộ trình

2010 111,9 95,3 114,3 104,7 110,4 136,2

2011 110,6 92,7 111,4 111,1 103,8 105,4

2012 108,5 95,4 109,8 108,9 96,5 95,4

2013 105,1 93,9 106,4 103,9 95,1 96,2

2014 106,7 110,0 107,6 105,2 100,3 109,9

2015 106,3 93,4 106,8 105,7 103,2 113,7

2016 109,5 77,7 110,5 107,1 106,0 124,4

2017 110,2 107,7 110,8 107,9 108,6 111,3

2018 111,3 101,9 112,4 108,2 105,1 127,2

2019 109,8 89,2 111,0 105,6 105,9 110,8

Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Tương tự, lượng hàng hóa lưu chuyển cũng ghi nhận sự tăng trưởng với tốc độ bình quân 4,2% hàng 
năm trong giai đoạn 2010-2019, thấp hơn lộ trình đề ra là tăng bình quân 6-8%. Trong đó, ngành hàng 
không có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 15,3% trong khi ngành đường sắt chỉ đạt mức tăng trung bình 
1,0%/năm. Đáng chú ý, vận tải đường biển đảm nhiệm tỷ trọng cao nhất (53,8%) trong tổng tổng lượng 
hàng hóa luân chuyển, tiếp đó là đường bộ (25,6%) trong khi đường sắt chỉ đảm đương được 1,5% lượng 
vận tải lưu chuyển của cả nước.     



MỤC TIÊU 9 109

Bảng 18. Khối lượng hàng hóa luân chuyển giai đoạn 2010-2019 chia theo ngành vận tải

Tổng số Đường sắt Đường bộ Đường sông Đường biển Đường hàng không

Khối lượng hàng hoá luân chuyển (Triệu tấn.km) – chỉ tiêu 9.1.2

2010 217.767,1 3.960,9 36.179,0 31.679,0 145.521,4 426,8

2011 216.129,5 4.162,0 40.130,1 34.371,7 137.039,0 426,7

2012 215.735,8 4.023,4 43.468,5 36.622,5 131.146,3 475,1

2013 218.228,1 3.804,1 45.668,4 38.454,3 129.831,5 469,8

2014 223.151,1 4.311,5 48.189,8 40.099,9 130.015,5 534,4

2015 230.050,4 4.035,5 51.514,9 42.064,8 131.835,7 599,5

2016 241.376,9 3.198,2 57.377,3 44.925,2 135.171,2 705,0

2017 255.932,9 3.616,7 63.459,3 47.800,4 140.307,7 748,8

2018 273.097,0 4.039,3 71.010,9 52.580,4 144.629,2 837,2

2019 294.595,2 3.763,2 78.964,1 55.945,6 154.753,2 1.169,1

Chỉ số phát triển (Năm trước =100)-%- Lộ trình

2010 109,4 102,5 114,5 101,4 110,2 134,8

2011 99,2 105,1 110,9 108,5 94,2 100,0

2012 99,8 96,7 108,3 106,5 95,7 111,3

2013 101,2 94,6 105,1 105,0 99,0 98,9

2014 102,3 113,3 105,5 104,3 100,1 113,8

2015 103,1 93,6 106,9 104,9 101,4 112,2

2016 104,9 79,3 111,4 106,8 102,5 117,6

2017 106,0 113,1 110,6 106,4 103,8 106,2

2018 106,7 111,7 111,9 110,0 103,1 111,8

2019 107,9 93,2 111,2 106,4 107,0 139,7

Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Như vậy, Việt Nam có khả năng hoàn thành lộ trình đã đề ra cho chỉ tiêu 9.1.2 với lượng hàng hóa vận 
chuyển nhưng khó đạt lộ trình đề ra đối với lượng hàng hóa lưu chuyển.

Nhìn chung, hệ thống hạ tầng giao thông được Nhà nước ưu tiên đầu tư và luôn chiếm tỷ lệ chi từ ngân 
sách cao nhất trong tổng chi ngân sách cho hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế nói chung. Nhờ đó, năng 
lực hệ thống hạ tầng giao thông đã có bước phát triển nhanh chóng. Theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh 
toàn cầu (2018) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), hệ thống hạ tầng của Việt Nam xếp thứ 75/135 nước 
được xem xét; được đánh giá mức điểm số cao hơn năm trước và cao hơn mức trung bình của các nền 
kinh tế có thu nhập trung bình tương đương Việt Nam. Chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) của Việt 
Nam năm 2018 xếp hạng 39/160 nước, tăng 25 bậc so với 2016 và trong khu vực ASEAN, Việt Nam xếp 
hạng 3, sau Singapore (xếp hạng 7) và Thái Lan (xếp hạng 32).

Dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) 
theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhưng hệ thống KCHTGT của nước ta vẫn còn là điểm nghẽn đối với nhu 
cầu phát triển để tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Hệ thống đường bộ cao tốc 
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mới bước đầu hình thành, chưa đạt mục tiêu đến năm 2020 đưa vào sử dụng khoảng 2.000km đường 
cao tốc; hệ thống đường sắt đã lạc hậu, chưa đầu tư được đường sắt tốc độ cao, hệ thống đường sắt đô 
thị mới đầu tư xây dựng những tuyến đầu tiên; hệ thống cảng biển chưa khai thác hết công suất thiết 
kế; một số cảng hàng không đã xảy ra quá tải... Vì thế, chưa hình thành được hệ thống KCHTGT đồng bộ, 
hiện đại, nhất là so sánh với các tiêu chí của quốc tế (mạng đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cảng 
hàng không, cảng biển đầu mối).

Mục tiêu 9.2: Đến năm 2030, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững; nâng cấp kết cấu hạ 
tầng và các ngành công nghiệp hỗ trợ hướng tới sự bền vững, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và 
áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất sạch và thân thiện với môi trường; tăng đáng kể tỷ lệ việc 
làm và tổng sản phẩm quốc nội của ngành công nghiệp (Mục tiêu 9.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 9.2.1: Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng sản phẩm 
trong nước.

Lộ trình:  Đến 2030: đạt 30%.

Tỷ trọng công nghiệp chế tạo, chế biến trong GDP có xu hướng tăng dần trong 5 năm trở lại đây và đạt 
gần 16,5% năm 2019 so với mức chỉ 13,34% vào năm 2013. Tuy nhiên, tỷ trọng này tăng rất chậm, thậm 
chí là trì trệ trong giai đoạn 2010-2014 cho thấy quá trình công nghiệp hóa diễn ra quá chậm, chưa đạt 
mục tiêu mà Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đặt ra cho thời kỳ 2011-2020 là “đến 2020, đưa Việt Nam 
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Lý do của tình trạng trên là do: i) Chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế trong thời gian qua còn chậm; ii) Năng suất lao động tăng thấp; iii) Chưa phát triển được nhiều 
sản phẩm, ngành công nghiệp có giá trị công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực 
và quốc tế. Đây sẽ là những thách thức không nhỏ cho Việt Nam trong giai đoạn tới đây.

Nếu vẫn giữ như tốc độ như hiện nay thì Việt Nam chỉ có thể đạt tỷ trọng khu vực chế biến chế tạo trong 
GDP ở mức khoảng 20% vào năm 2030, thấp hơn nhiều so với lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 9.2.1. là 30%.

Hình 67. Tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP (%)
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Chỉ tiêu 9.2.2: Giá trị tăng thêm bình quân đầu người của công nghiệp chế biến, chế tạo theo sức mua 
tương đương.

Lộ trình: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo: Duy trì mức tăng >10%/năm 
cho giai đoạn 2015-2030.
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Theo số liệu của TCTK, giá trị tăng thêm bình quân đầu người của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
theo sức mua tương đương52 có xu hướng tăng dần, gấp gần 2,8 lần trong giai đoạn 2010-2019, từ mức 
0,57 tỷ đồng năm 2010 lên 1,59 tỷ đồng năm 2019. Điều này cho thấy hoạt động của ngành chế biến chế 
tạo đã dần hiệu quả hơn và quá trình công nghiệp hóa đang được tăng cường trong vài năm trở lại đây.

Hình 68. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người của công nghiệp chế biến, chế tạo theo sức mua 
tương đương (tỷ đồng) 
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Trong khi đó, tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo (chỉ tiêu cho lộ trình) luôn tăng cao hơn tăng 
trưởng của toàn nền kinh tế, nhất là trong những năm gần đây. Trong giai đoạn 2010-2019, tốc độ tăng 
trưởng ngành chế biến chế tạo đạt trung bình tới 10,7% cho thấy ngành này ngày càng trở thành động 
lực cho tăng trưởng nền kinh tế nói chung và cũng đạt lộ trình đề ra, ít nhất là đến 2020. Tuy nhiên, cần 
lưu ý tăng trưởng năng suất lao động của ngành vẫn còn thấp và vẫn chủ yếu theo chiều rộng, chưa chú 
trọng tăng trưởng theo chiều sâu.

Hình 69. Tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo so với tăng trưởng GDP (%) 
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

52   Đo bằng tỷ lệ giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong năm theo sức mua tương đương chia cho 
dân số bình quân trong năm tương ứng.
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Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực tới tiến trình thực hiện mục tiêu 9.2. Theo mức độ đạt được trong 
giai đoạn 2015-2019, dự báo tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 11,7% 
trong năm 2020. Tuy nhiên, do tác động của Đại dịch Covid-19, tăng trưởng của ngành năm 2020 chỉ đạt 
5,82%, là mức thấp nhất trong 10 năm qua, thấp hơn nhiều mức trung bình 12,3% giai đoạn 2016-2019. 
Tuy vậy, xét trung bình 5 năm 2016-2020 vẫn đạt mức lộ trình đặt ra là 10%/năm. 

Nếu tiếp tục duy trì mức tăng như hiện nay, Việt Nam có khả năng sẽ hoàn thành lộ trình đề ra đến 2030 
là tăng bình quân ngành chế biến chế tạo trên 10% hàng năm. 

Chỉ tiêu 9.2.3: Tỷ lệ lao động có việc làm trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Lộ trình: Không có.

Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng lên từ 13,5% năm 2010 lên 
20% năm 2019 nhưng còn chậm so với nhu cầu và mục tiêu của Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội giai 
đoạn 2011-2020. Điều đó cho thấy, việc chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất lao động thấp 
sang khu vực có năng suất cao diễn ra chậm và cũng là yếu tố cho thấy quá trình công nghiệp hóa vừa 
qua không đạt mục tiêu đặt ra.

Hình 70. Tỷ lệ lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (%)
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

Mục tiêu 9.3. Tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, đối với các dịch vụ ngân hàng, bao gồm cả dịch vụ tín dụng trong khả năng chi trả; tăng 
cường sự tham gia của doanh nghiệp vào thị trường và chuỗi giá trị (Mục tiêu 9.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 9.3.1: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng.

Lộ trình: “Số doanh nghiệp vừa và nhỏ có dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng”: Năm 2020: 200.000; 
Năm 2025: 250.000; Năm 2030: 300.000.  

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2019, cả nước có gần 758,6 ngàn doanh nghiệp đang hoạt 
động, với mật độ 15,4 doanh nghiệp trên 1000 dân trong độ tuổi lao động hay 7,4 doanh nghiệp đang 
hoạt động trên 1000 dân. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm trên 97%, đóng góp 45% 
vào GDP và 31% vào tổng thu ngân sách. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 31/12/2019,  có 
200.345 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, chiếm gần 30% số DNNVV. Tỷ lệ 
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dư nợ cho DNNVV đạt 19,53% tổng dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế năm 2019 và đạt mức trung bình 
22% tổng dư nợ cho vay trong giai đoạn 2012-2019. Hiện tại, DNNVV chủ yếu tiếp cận nguồn vốn qua 
tín dụng ngân hàng. Hình thức huy động vốn qua các quỹ tín dụng hay các chương trình hỗ trợ DNNVV 
còn đang rất ít và số vốn giải ngân thực tế còn hết sức hạn chế. Ngoài ra, hình thức bảo lãnh tín dụng 
cũng được áp dụng nhằm hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, song vốn thực sự được bảo 
lãnh từ kênh này cho DNNVV cũng hạn chế so với nhu cầu về vốn của doanh nghiệp. Nguyên nhân xuất 
phát từ việc thực hiện quy định về bảo lãnh cho DNNVV thông qua Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV gặp 
khó khăn, vướng mắc chủ yếu do bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh tín dụng là bảo lãnh có điều kiện, Quỹ Bảo 
lãnh tín dụng được quyền từ chối nghĩa vụ bảo lãnh (Điều 32 Nghị định 34/2018/NĐ-CP) dẫn đến rủi ro 
cho tổ chức tín dụng.

Đối với chỉ tiêu 9.3.1, Việt Nam đã hoàn thành lộ trình đặt ra cho năm 2020. Trong thời gian tới, để tiếp 
tục mở rộng tín dụng hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của DNNVV, 
ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt góp phần kiềm 
chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, 
trong đó có các DNNVV.

Mục tiêu 9.4: Tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực công nghệ của các ngành công 
nghiệp; khuyến khích sáng chế phát minh; đến năm 2030 tăng đáng kể tỷ lệ người làm việc trong 
lĩnh vực nghiên cứu và phát triển; tăng đầu tư cho nghiên cứu và triển khai (Mục tiêu 9.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 9.4.1: Tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ so với tổng sản phẩm trong nước.

Lộ trình: Năm 2020: 0,8% - 1%; Năm 2025: >1,2%; Năm 2030: >1,5%.

Tổng chi quốc gia cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ so với GDP không ngừng tăng lên 
hàng năm, từ mức 0,37% năm 2013 lên 0,44% năm 2015 và đạt 0,52% vào năm 2017. Trong đó, nguồn 
cung cấp vốn chi cho khoa học và công nghệ đã có sự thay đổi đáng kể. Chi cho khoa học và công nghệ 
từ ngân sách nhà nước đã giảm dần, từ chiếm tỷ trọng tới 56% vào năm 2013 thì đến 2017 chỉ còn chiếm 
27%. Thay vào đó, chi từ nguồn vốn của doanh nghiệp đã tăng lên mạnh mẽ, tương ứng từ gần 42% lên 
tới 64% trong cùng giai đoạn. Sự chuyển biến tích cực này là nhờ doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn 
tới khoa học công nghệ và đã bỏ vốn đầu tư để nâng cao năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng 
tạo của mình. Nhờ đó, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam năm 2019 đã tăng 3 
bậc so với năm 2018 và xếp thứ 42 trên 129 nước/nền kinh tế được xếp hạng. Thứ hạng này đã cải thiện 
17 bậc so với năm 2016, đưa Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung 
bình thấp 53.  

53  Global Innovation Index 2019. Xem tại: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report.
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Hình 71. Tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ so với tổng sản phẩm trong nước chia theo các 
nguồn (% GDP)
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Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ và TCTK.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện chưa thể khẳng định được tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ 
có đạt được mức mà lộ trình đặt ra cho năm 2020 là 0,8-1% GDP. Tuy nhiên, với tình trạng nền kinh tế 
thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do Đại dịch Covid-19 như hiện nay thì để năm 2020 đạt được 
mức này là một thách thức lớn do hạn chế về nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ. Việc thu thập đầy đủ, chính xác và công bố số liệu cập nhật về chỉ tiêu 9.4.1 cần được thực 
hiện thường xuyên hơn trong thời gian tới, nhất là thông tin về đầu tư cho nghiên cứu khoa học công 
nghệ của khu vực doanh nghiệp do các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm hơn tới nâng cao 
năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ của mình. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, 
đặc biệt là các doanh nghiệp lớn đã thành lập các trung tâm hay viện nghiên cứu khoa học và triển khai 
công nghệ riêng của mình.       

Chỉ tiêu 9.4.2: Số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lộ trình: “Số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên 1 triệu dân”: Năm 2020: 800; Năm 
2025: >1.000; Năm 2030:>1.200.

Trong giai đoạn 2013-2017, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của cả nước đã tăng 
từ gần 129 ngàn người lên 136 ngàn người. Trong đó phân theo khu vực thì số cán bộ nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ năm 2017 của các tổ chức giáo dục đại học chiếm 51,24%, tổ chức nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ chiếm 19,8%, đơn vị hành chính sự nghiệp chiếm 11,92%, doanh 
nghiệp chiếm 15,17% và tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ chiếm 1,87%. Theo tính toán của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ toàn thời gian tính 
trên một triệu dân năm 2015 là 686 người và năm 2017 là 702 người54. Với mức độ tăng trong giai đoạn 
2015-2017, có thể sẽ chưa hoàn thành mục tiêu lộ trình đề ra đến 2020 có 800 cán bộ nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ toàn thời gian trên 1 triệu dân và sẽ gặp thách thức cho việc đạt các mốc 
tiếp theo tới 2030.

54 Để tính số người làm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cần sử dụng các hệ số khác nhau. Chẳng hạn, hệ số quy 
đổi của cán bộ làm việc tại các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là 1; khu vực đại học là 0,25; khu vực 
doanh nghiệp là 0,7; khu vực hành chính sự nghiệp là 0,16; khu vực phi lợi nhuận là 0,36 (TCTK).
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Hình 72. Số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (người)
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Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

Mục tiêu 9.5: Đến năm 2030, đảm bảo phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đến từng địa bàn, 
đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đảm bảo 100% hộ gia đình có khả năng 
tiếp cận hệ thống thông tin truyền thông (Mục tiêu 9.c toàn cầu).

Chỉ tiêu 9.5.1: Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động.

Lộ trình: Năm 2020: 95%; Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại Việt Nam đã được chú trọng đầu tư và đã cải thiện đáng kể trong những 
năm gần đây. Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông), hạ tầng viễn thông hiện 
đã có hơn 800.000 km cáp quang được triển khai đến tận thôn/bản/xã phường của 63/63 tỉnh/thành 
phố. Sóng di động đã phủ tới 99,7% dân số, trong đó vùng phủ 3G, 4G phục vụ trên 98% dân số và đã 
hình thành xa lộ kết nối toàn cầu55. 

Việt Nam được đánh giá là nước có mật độ phổ biến dịch vụ viễn thông cao so với các nước trên thế giới. 
Đến năm 2019, số người sử dụng internet đạt 65.9% (tương đương 64 triệu người dân, hơn gấp đôi so 
với 30,8 triệu người năm 2013), cao hơn mức trung bình của thế giới là 33%56. Trong số 64 triệu người 
dùng internet tại Việt Nam thì số lượng người dùng truy cập bằng thiết bị di động là 61,73 triệu người 
(chiếm 96% số người sử dụng internet). Trong số 143,3 triệu số thuê bao di động được đăng ký thì có tới 
45% đã đăng ký 3G&4G. 

Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, mở rộng mạng 4G, triển khai 
5G và mạng cáp quang phủ rộng để cung cấp các kết nối dung lượng lớn, chất lượng cao đáp ứng cho 
nhu cầu công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0 của đất nước.

Như vậy, có thể khẳng định Việt Nam đã hoàn thành sớm lộ trình đặt ra cho năm 2020 và chắc chắn sẽ 
hoàn thành lộ trình đề ra cho các năm 2025 và 2030. 

55     Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/multimedia/vung-phu-song-di-dong-3g-4g-da-phuc-vu-tren-98-dan-so-viet-
nam-26469.html 

56  Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
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TÓM LẠI

Xét tổng thể, Việt Nam sẽ còn khó khăn để hoàn thành mục tiêu PTBV số 09 về xây dựng cơ sở hạ 
tầng, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và tăng cường đổi mới sáng tạo. Mặc dù có tới 3/5 mục 
tiêu cụ thể là mục tiêu 9.1 (về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ), mục tiêu 9.3 (về tăng 
khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp với các dịch vụ ngân hàng) và mục tiêu 9.5 (về phát triển 
hạ tầng thông tin) có khả năng đạt được vào năm 2030 song có 2 mục tiêu cụ thể rất khó để có thể 
về đích đề ra. Đó là mục tiêu 9.2 về thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng hiệu quả 
sử dụng nguồn lực và sử dụng quy trình sản xuất sạch và thân thiện với môi trường và mục tiêu 9.4 
về nâng cao năng lực công nghệ, tăng tỷ lệ số người làm R&D và tăng đầu tư cho khoa học và công 
nghệ. Cả hai mục tiêu cụ thể này được đánh giá rất quan trọng trong giai đoạn sắp tới, nếu như Việt 
Nam muốn thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực.
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MỤC TIÊU 10:
Giảm bất bình đẳng trong xã hội

Tăng TN của nhóm Q 40 so với mức chung cả nước (%)

Tốc độ tăng chung cả nước (%) sau mỗi kỳ
Tốc độ tăng TN của 40% dân có thu nhập thấp nhất (%)
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TĂNG TRƯỞNG TIÊU DÙNG BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI HÀNG NĂM CỦA HỘ Ở MỨC
8,6%, TRONG ĐÓ CHI TIÊU CHO ĐỜI SỐNG VẪN CHIẾM PHẦN LỚN CÁC KHOẢN CHI

Đảm bảo cơ hội, bình đẳng trong 
tiếp cận nguồn lực và hưởng lợi cho 
tất cả mọi người, đặc biệt thông 
qua các chính sách an sinh xã hội, 
giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc 
sức khỏe.

Việt Nam sẽ còn gặp khó 
khăn, thách thức để đạt 
được mục tiêu PTBV số 10 
vào năm 2030.

Những vấn đề cần quan 
tâm hơn nữa trong thời 
gian tới gồm:

Vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao tại các thể chế/ 
diễn đàn đa phương, đặc biệt thông qua việc trúng cử là Ủy viên không thường 
trực của Hội đồng bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021

Theo pháp luật
Việt Nam, 
tất cả
người dân
đều có thể 
tham gia xây dựng 
các chính sách,
luật pháp
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Mục tiêu 10.1: Đến năm 2030, dần đạt được và duy trì tốc độ tăng thu nhập của nhóm 40% dân số 
thu nhập thấp nhất cao hơn tốc độ tăng bình quân quốc gia (Mục tiêu 10.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 10.1.1: Tốc độ tăng trưởng về thu nhập của hộ bình quân đầu người.

Lộ trình: Tốc độ tăng trưởng thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp nhất so với tốc độ tăng thu nhập 
trung bình của hộ gia đình: Năm 2020: 90%; Năm 2025: 95%; Năm 2030: 100%.

Theo số liệu từ Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam giai đoạn 2010-2018, thu nhập bình quân đầu người 
của hộ gia đình hàng tháng đã cải thiện đáng kể, từ mức gần 1,4 triệu đồng năm  2010 lên tới gần 3,9 
triệu đồng năm 2018, gấp gần 3 lần theo giá hiện hành. Đáng chú ý, tốc độ tăng về thu nhập của nhóm 
40% dân cư có thu nhập thấp nhất trước đây so với mức chung cả nước là gần như ngang nhau (đạt 
99,6% năm 2018). Tuy nhiên, xét về số tuyệt đối thì sự cách biệt có phần lớn hơn và có xu hướng tăng 
lên. Ví dụ, nếu như khoảng cách thu nhập giữa 20% nhóm dân cư nghèo nhất và 20% nhóm dân cư giàu 
nhất là 9,2 lần vào năm 2010 thì đến năm 2018 khoảng cách này đã là gần 10,1 lần.   

Hình 73. Tốc độ tăng trưởng về thu nhập của hộ bình quân đầu người (%)

94,4 100 94,7 100 99,6

39,4
44,1

33,7

15,9
25,1

38
44,1

31,9
15,9

25

0

20

40

60

80

100

120

2010 2012 2014 2016 2018

Tăng TN của nhóm Q 40 so với mức chung cả nước (%)
Tốc độ tăng chung cả nước (%) sau mỗi kỳ
Tốc độ tăng TN của 40% dân có thu nhập thấp nhất (%)

Nguồn: Tính toán từ Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 2010-2018, TCTK

Như vậy, Việt Nam có khả năng hoàn thành lộ trình đề ra cho mốc thời điểm 2030 là tốc độ tăng trưởng 
thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp nhất so với tốc độ tăng thu nhập trung bình của hộ gia đình 
cả nước đạt 100%. Tuy nhiên, việc đạt được lộ trình như vậy vẫn không bảo đảm sẽ thực hiện tốt mục 
tiêu 10.1 và khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất vẫn sẽ không được cải thiện vì 
thực tế, tăng 1% thu nhập của nhóm giàu nhất khác xa so với tăng 1% thu nhập của nhóm nghèo nhất.    

Chỉ tiêu 10.1.2: Tốc độ tăng trưởng về chi tiêu của hộ bình quân đầu người.

Lộ trình: Không có.

Theo số liệu của Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam giai đoạn 2010-2018, tăng trưởng tiêu dùng bình 
quân đầu người hàng năm của hộ qua từng thời kỳ có xu hướng giảm từ mức 23,7% trong giai đoạn 
2008 -2010 xuống còn 6,9% giai đoạn 2014-2016 và tăng trở lại lên mức 8,6% giai đoạn 2016-2018. Trong 
đó, tăng trưởng tiêu dùng bình quân của hộ ở vùng nông thôn luôn cao hơn ở thành thị (trừ giai đoạn 
2014-2016) và tương ứng đạt tỷ lệ 9,2% so với 6,9% trong giai đoạn 2016-2018. 

Cũng theo nguồn số liệu trên, tỷ lệ chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình Việt vẫn chiếm phần lớn các 
khoản chi của gia đình, chiếm tới 94% vào năm 2010 và 93,5% vào năm 2018, trong đó hơn một nửa là 
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để chi cho ăn uống (chiếm tỷ lệ tương ứng 52% và 51% trong cùng giai đoạn). Đáng chú ý, tăng trưởng 
chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người của các hộ gia đình thuộc nhóm 40% dưới trong giai đoạn 
2010-2018 cao hơn mức tăng trung bình cả nước qua mỗi thời kỳ điều tra, gấp 1,3 lần mức chung cả 
nước trong giai đoạn 2016-2018 cho thấy khả năng tích lũy của nhóm hộ gia đình có thu nhập nhóm 
dưới còn rất thấp, phản ánh khả năng thích ứng hạn chế của họ với những cú sốc về kinh tế. 

Hình 74. Tăng trưởng tiêu dùng bình quân đầu người hàng năm của hộ theo giá hiện hành (%)

21,2

11,9

6,9
8,2

6,9

23,9

17,7

8,8

5,6

9,2

23,7

15,1

8,5 6,9
8,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2008-10 2010-12 2012-14 2014-16 2016-18

Thành thị Nông thôn Chung cả nước

Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam, TCTK

Năm 2020, Đại dịch Covid-19 đã gây tác động trực tiếp, tức thời tới tiến trình thực hiện mục tiêu 10.1. 
Cụ thể, thu nhập hộ gia đình giảm mạnh do Đại dịch Covid-19 khi mức thu nhập vào tháng 4/2020 chỉ 
bằng 29,7% so với tháng 12/2019. Con số này sang tháng 5/2020 là 51,1%. Ảnh hưởng nặng nhất đến 
thu nhập là các hộ gia đình dễ bị tổn thương, đặc biệt là hộ gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ 
gia đình có lao động phi chính thức và người nhập cư57. Và, khi thu nhập của hộ suy giảm do ảnh hưởng 
của Đại dịch Covid-19 thì người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm chi tiêu hơn so với trước đây, do đó sẽ 
tác động lên tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV 10.1, ít nhất là trong năm 2020.

Mục tiêu 10.2: Đến năm 2030, trao quyền và đẩy mạnh sự tham gia chính trị, kinh tế và xã hội của 
tất cả mọi người, không kể tuổi tác, giới tính, khuyết tật, sắc tộc, dân tộc, nguồn gốc, tôn giáo, 
điều kiện kinh tế hoặc điều kiện khác (Mục tiêu 10.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 10.2.1: Tỷ lệ người sống dưới 50% thu nhập trung vị.

Lộ trình: Không có.

Hiện tại, TCTK chưa công bố số liệu nên chưa có căn cứ để phân tích xu hướng của chỉ tiêu 10.2.1. Mặc 
dù vậy, có thể khẳng định rằng theo pháp luật hiện hành, người dân Việt Nam bất kể tuổi tác, giới tính, 
khuyết tật, sắc tộc, dân tộc, nguồn gốc, tôn giáo hay điều kiện kinh tế đều có thể tham gia xây dựng các 
chính sách, pháp luật thông qua đại biểu của mình trong các cơ quan đại diện (Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân), các tổ chức chính trị - xã hội mà mình tham gia hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng và 
cũng có thể quyết định trực tiếp các vấn đề ở tầm quốc gia khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý, hoặc 
trực tiếp quyết định các vấn đề ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

Sự tham gia của nhân dân được thực hiện trong toàn bộ quá trình xây dựng chính sách: từ các đề xuất 

57 Nguồn: Tác động của Covid-19 tới tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam, Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
tháng 9/2020.
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sáng kiến ban đầu, đến việc tiến hành triển khai xây dựng, quyết định và thi hành chính sách. Tuy nhiên, 
tùy vào tính chất của những chính sách cụ thể mà người dân có thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp, ở 
mức độ khác nhau.

Có thể nói, các phương thức, hình thức để người dân tham gia vào quá trình xây dựng luật pháp, chính 
sách, vào công việc quản lý của Nhà nước đã được quy định rất đa dạng, phong phú. Nó cho phép người 
dân có thể biểu đạt được ý chí, nguyện vọng của mình với các cơ quan nhà nước trong việc hình thành 
nên các chính sách, pháp luật cũng như việc quyết định và thi hành pháp luật.

Mục tiêu 10.3: Đảm bảo cơ hội bình đẳng và giảm bất bình đẳng trong hưởng lợi cho tất cả mọi 
người (Mục tiêu 10.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Nội dung liên quan tới mục tiêu 10.3 đã được thể hiện trong nhiều mục tiêu phát triển bền vững khác có 
liên quan đã được trình bày ở trên như các mục tiêu: 1,2,3,4,5,6,8… Một số chỉ tiêu có liên quan tới mục 
tiêu này có thể kể tới như: i) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (Mục tiêu 3); ii) Các chỉ tiêu về tiếp 
cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề (Mục tiêu 4);  v.v. 

Xét tổng thể, có thể khẳng định Việt Nam cơ bản đảm bảo cơ hội bình đẳng cho mọi người, đặc biệt các 
chính sách an sinh xã hội, giáo dục đào tạo và phúc lợi hiện nay đều nhằm giảm bất bình đẳng trong 
tiếp cận nguồn lực và hưởng lợi. Việt Nam cần tiếp tục duy trì những thành quả đã đạt được, đồng thời 
Chính phủ cần chú ý hơn nữa tới nhóm người yếu thế trong các chính sách được ban hành và thực thi 
trong những năm tới để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. 

Mục tiêu 10.4: Xây dựng và thực thi các chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, tiền lương 
và an sinh xã hội ngày càng đạt được bình đẳng cao hơn (Mục tiêu 10.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu 10.4.1: Tỷ trọng giá trị lao động trong tổng sản phẩm trong nước.

Lộ trình: Không có.

Tỷ trọng giá trị lao động trong tổng sản phẩm trong nước là phần trăm số chi trả cho người lao động 
tính trong tổng sản phẩm trong nước. TCTK là cơ quan được giao nhiệm vụ thu thập và công bố. Tuy vậy, 
chỉ tiêu này có kỳ thực hiện là 5 năm thông qua điều tra thống kê do đó, hiện tại chỉ tiêu này chưa được 
thu thập số liệu.

Việc bảo đảm bình đẳng trong chính sách tài khóa, tiền lương và an sinh xã hội đã được trình bày tại các 
mục tiêu PTBV khác như mục tiêu 1.2 về an sinh xã hội hay mục tiêu 8.5 về tiền lương và cho thấy vẫn 
còn một số tồn tại về bảo đảm bình đẳng về giới, giữa nhóm dân cư trong các lĩnh vực này. Vì vậy, Việt 
Nam cần hoàn thiện các chính sách hiện hành về tiền lương và hệ thống an sinh xã hội, nhất là bảo hiểm 
xã hội trong những năm tới để bảo đảm  thực hiện mục tiêu 10.4 tốt hơn.  

Mục tiêu 10.5: Đảm bảo tăng cường sự đại diện và tiếng nói của các quốc gia đang phát triển trong 
quá trình ra quyết định tại các tổ chức quốc tế có uy tín để đảm bảo quyền lợi cho các quốc gia 
đang phát triển và tạo điều kiện thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia (Mục tiêu 10.6 
toàn cầu).

Chỉ tiêu 10.5.1: Số tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia với tư cách thành viên.

Lộ trình: Không có.
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Chỉ tiêu 10.5.2: Số tổ chức quốc tế mà Việt Nam giữ vị trí lãnh đạo từ cấp tiểu ban.

Lộ trình: Không có.

Hiện tại, chưa có số liệu về chỉ tiêu 10.5.1 và 10.5.2. Về cơ bản vị thế của Việt Nam đang ngày một nâng 
cao trên trường quốc tế.

Cùng với thế và lực của đất nước ngày càng tăng, Việt Nam ngày càng có vai trò, vị thế cao hơn tại các 
thể chế/diễn đàn đa phương, thể hiện rõ nét qua việc ta đã trúng cử vào nhiều cơ quan quan trọng của 
LHQ như là thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế-Xã hội nhiệm 
kỳ 2016-2018, Ủy ban Di sản và Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục-Khoa học-Văn hóa (UNESCO) 
nhiệm kỳ 2015-2019 và gần đây nhất đã trúng cử là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an 
LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Với vai trò thành viên của các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ LHQ, Việt Nam 
đã tích cực tham gia và chủ trì các hoạt động có liên quan tới thể chế hợp tác quốc tế thuộc các tổ chức 
này, đồng thời tích cực tham gia hợp tác khu vực như APEC, ASEAN,  Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Hợp 
tác tiểu vùng Mê Công.

Mục tiêu 10.6: Tạo thuận lợi cho việc di cư và di chuyển của người dân một cách có trật tự, an toàn, 
thường xuyên và trách nhiệm, bao gồm cả việc thực hiện các chính sách di cư có kế hoạch và được 
quản lý tốt (Mục tiêu 10.7 toàn cầu).

Chỉ tiêu 10.6.1: Tỷ lệ chi phí người lao động nhập cư phải trả để có việc làm ở nước ngoài so với thu nhập 
trung bình của họ từ công việc đó ở nước đến lao động.

Lộ trình: Không có.

Đây là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ của tổng chi phí mà người lao động nhập cư phải trả để có việc làm ở nước 
ngoài tính trên thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động từ công việc đó tại nước đến lao 
động. Hiện tại chưa có điều tra thống kê định kỳ liên quan tới vấn đề này và theo Thông tư 03, chỉ tiêu 
10.6.1 được thực hiện từ năm 2025. 

Hiện nay, số người di cư ra nước ngoài sinh sống, lao động và học tập ngày càng tăng. Theo Tổ chức 
Lao động Quốc tế (ILO)58, riêng lượng người lao động xuất cảnh ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng 
năm 2018 là hơn 142 ngàn người, trong đó có 50 ngàn người là nữ. Ngoài ra, còn có một lượng lao động 
không nhỏ di cư theo con đường không chính thức, nhất là sang các quốc gia Châu Âu. Di cư lao động 
không qua các kênh chính thức khiến người lao động di cư có nguy cơ bị bóc lột lao động, hạn chế khả 
năng tiếp cận hỗ trợ và công lý khi ở nước ngoài. Theo báo cáo của  ILO và Tổ chức Quốc tế về Di cư 
(IOM)59, người lao động Việt Nam đã phải trả chi phí cao nhất so với một số nước trong khu vực để đi làm 
việc ở nước ngoài. Lao động cũng phải vay mượn khoản tiền lớn nhất và làm việc trong khoảng thời gian 
lâu nhất – lên đến 11 tháng – để có thể chi trả khoản nợ này. 

Như vậy, trong những năm tới đây, Việt Nam cần có chính sách tốt hơn để tạo điều kiện cho lao động di 
cư sang nước khác theo con đường chính thức, đồng thời hạn chế những rủi ro xảy ra trong quá trình 
lao động ở nước ngoài; có chính sách để thu hút và sử dụng hiệu quả lao động di cư khi họ trở về tham 
gia thị trường lao động trong nước. 

58 Nguồn: https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_725752/lang--vi/index.
htm.

59 Rủi ro và lợi ích: tác động của di cư lao động ở Đông Nam Á- Những phát hiện chính ở Việt nam; 2018. Xem tại: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_630873.pdf 
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TÓM LẠI

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu trong đảm bảo bình đẳng xã hội trong thời gian qua, song Việt 
Nam vẫn còn gặp thách thức trong thực hiện PTBV số 10 về giảm bất bình đẳng trong xã hội. Chúng 
ta có khả năng hoàn thành 3/6 mục tiêu cụ thể, đó là mục tiêu 10.2 (về trao quyền và đẩy mạnh sự 
tham gia của tất cả mọi người), mục tiêu 10.3 (về đảm bảo bình đẳng và giảm bất bình đẳng trong 
hưởng lợi) và mục tiêu 10.5 (về đảm bảo sự hiện diện và tiếng nói của các quốc gia đang phát triển 
trong quá trình ra quyết định tại các tổ chức quốc tế có uy tín). Với các mục tiêu cụ thể khác, Việt 
Nam sẽ gặp khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Những vấn đề cần quan tâm hơn nữa trong thời 
gian tới gồm: i) Khoảng cách về thu nhập giữa các nhóm giàu nhất và nghèo nhất ngày càng doãng 
ra (mục tiêu 10.1); ii) Chính sách tài khóa tiền lương cần bảo đảm tính bình đẳng (mục tiêu 10.4); iii) 
Thực hiện chính sách di cư có kế hoạch và được quản lý tốt (mục tiêu 10.6).
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MỤC TIÊU 11:
Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; 
đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý
dân cư và lao động theo vùng

TỶ LỆ SỐ HỘ SỐNG TRONG
CÁC NHÀ TẠM TRONG CẢ NƯỚC

Tỷ lệ xã được công nhận đạt
tiêu chuẩn nông thôn mới

Việt Nam còn gặp khó khăn, thách thức 
để đạt được mục tiêu PTBV số 11 vào năm 2030

Những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới đó là:

- Bảo đảm hệ thông giao thông đô thị thuận lợi và an toàn

- Tăng cường năng lực lập quy hoạch đô thị bao trùm 
   và bền vững

- Giảm tác hại của ô nhiễm môi trường tại đô thị

- Tăng cường không gian công cộng xanh

Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom,

xử lý đạt 84,3% (2018)
nhưng chủ yếu là chôn lấp

62% (2020)

1,7% 5,5% 

Chất thải xây dựng chiếm khoảng
10-15% lượng chất thải rắn đô thị và 
hiện chưa được quan tâm phân loại, thu 
gom riêng để tái chế mà thường được 
chôn lấp cùng với chất thải rắn sinh hoạt

Vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô 
nhiễm bụi mịn PM2,5 và TSP tại các 
thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh đang ngày càng tăngNăm 2010 Năm 2018

Thiệt hại hàng năm do
thiên tai và BĐKH 
(2013-2019): 0,6% GDP

 Lượng thải CO2/người:
1,75 tấn (2010) và 
2,81 tấn (2018)

Hệ thống giao thông công cộng đã 
được tăng cường nhưng 
chưa đáp ứng được nhu cầu 
đi lại, nhất là tại các thành phố lớn

Có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên 
thế giới và 13 di sản văn hóa phi 
vật thể được UNESCO ghi danh 

Diện tích cây xanh
bình quân tại 
Hà Nội và Hồ Chí Minh

2m2/người =
 1/10  chỉ tiêu cây xanh 
của các thành phố 
tiên tiến trên thế giới
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Mục tiêu 11.1: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả mọi người dân được tiếp cận với những dịch vụ cơ 
bản và dịch vụ nhà ở phù hợp, an toàn, trong khả năng chi trả; xóa bỏ các khu ổ chuột, xây mới, 
nâng cấp, cải tạo các khu nhà ở không đảm bảo chất lượng (Mục tiêu 11.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 11.1.1: Tỷ lệ dân số sống trong các nhà tạm.

Lộ trình: Tỷ lệ dân số sống trong nhà ở đơn sơ: Năm 2020: <2%; Năm 2025: 1%; Năm 2030: <1%.

Theo định nghĩa tại Thông tư 03, “nhà tạm” hay nhà “đơn sơ” được hiểu là nhà thiếu một trong số các 
thuộc tính như: i) Thiếu tiếp cận với nguồn nước hợp vệ sinh; ii) Thiếu tiếp cận với hố xí hợp vệ sinh; iii) 
Thiếu diện tích sinh hoạt; iv) Thiếu độ bền nhà ở; v) Thiếu bảo đảm về quyền sở hữu.    

Theo số liệu từ Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam, tỷ lệ số hộ sống trong các nhà tạm trong cả nước 
đã giảm đi nhanh chóng, từ mức 5,5% năm 2010 xuống còn 1,7% năm 2018. Tỷ lệ này ở thành thị giảm 
từ 1,9% xuống còn 0,5% trong khi tại nông thôn, tỷ lệ này giảm từ mức 7,1 xuống còn 2,3% trong cùng 
giai đoạn.

Hình 75. Tỷ lệ số hộ sống trong các nhà tạm (%)
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Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam, TCTK 

Sự cải thiện chất lượng nhà ở, thể hiện ở xu hướng giảm mạnh tỷ lệ hộ phải sống trong nhà tạm được 
ghi nhận ở mọi tiêu chí, từ thành thị đến nông thôn, ở khắp các vùng miền và nhóm dân cư. Công tác 
phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được quan 
tâm và đẩy mạnh, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở người dân, đặc biệt các đối tượng người có 
công, người nghèo ở khu vực thường xuyên bị bão, lũ, ngập lụt, người thu nhập thấp đô thị. Tuy nhiên, 
cho đến năm 2018, nhóm 20% thu nhập thấp nhất (nhóm 1) vẫn có tới 4,4% sống ở nhà tạm so với 0,2% 
ở nhóm 20% thu thập cao nhất (nhóm 5). Bên cạnh đó, Trung du và vùng núi phía Bắc vẫn có tới 4,7% số 
hộ sống trong các nhà tạm. Điều này đòi hỏi các chính sách về nhà ở cần chú ý tới nhóm người thu nhập 
thấp và những vùng có điều kiện đặc thù hơn nữa. 
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Bảng 19. Tỷ lệ số hộ sống trong các nhà tạm chia theo thành thị/nông thôn, theo vùng và 5 nhóm 
thu nhập (%)

NĂM 2010 2012 2014 2016 2018

CẢ NƯỚC 5,5 5,0 3,4 2,6 1,7

Thành thị 1,9 1,7 1,1 0,7 0,5

Nông thôn 7,1 6,4 4,5 3,5 2,3

Theo vùng

Ðồng bằng sông Hồng 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Trung du và miền núi phía Bắc 8,8 9,4 7,2 6,1 4,7

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 3,1 2,2 1,9 1,7 0,8

Tây Nguyên 2,0 2,5 1,2 0,7 0,8

Ðông Nam Bộ 3,0 2,4 1,3 0,8 0,5

Ðồng bằng sông Cửu Long 16,8 14,4 10,2 6,8 4,2

Theo 5 nhóm thu nhập

Nhóm 1 12,7 12,2 9,5 8,1 4,3

Nhóm 2 7,9 7,0 4,3 3,5 2,5

Nhóm 3 4,9 3,7 2,5 1,6 1,1

Nhóm 4 2,5 2,0 1,3 1,0 0,5

Nhóm 5 1,0 0,8 0,6 0,5 0,2

Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam, TCTK

Như vậy, nếu tiếp tục xu hướng như hiện nay thì Việt Nam sẽ chắc chắn hoàn thành lộ trình đề ra cho 
chỉ tiêu 11.1.1. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý tới các chính sách nhà ở đối với người có thu nhập thấp, người ở 
những vùng hay xảy ra thảm họa thiên tai và chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu như Vùng Trung 
du miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Mục tiêu 11.2: Đến năm 2030, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận với hệ thống giao thông an 
toàn, trong khả năng chi trả, thuận tiện và bền vững; cải thiện an toàn giao thông, mở rộng giao 
thông công cộng với chú ý đặc biệt tới nhu cầu của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người cao 
tuổi (Mục tiêu 11.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 11.2.1: Tốc độ tăng số lượt hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Lộ trình: Không có.

Hệ thống giao thông công cộng tại các thành phố, nhất là thành phố lớn đã được tăng cường đáng kể 
nhằm giảm ách tắc giao thông đô thị và ô nhiễm không khí. Những năm gần đây, Chính phủ, Bộ Giao 
thông vận tải và các địa phương đã chú ý ban hành và thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vận 
tải hành khách công cộng tại các đô thị, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công 
cộng thay phương tiện cá nhân, hướng tới hệ thống giao thông vận tải đô thị bền vững. Hiện tại, vận tải 
công cộng tại các đô thị vẫn chủ yếu dựa vào xe buýt. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, mạng lưới xe buýt công cộng đã được tăng cường, góp phần tăng khả năng 
tiếp cận của người dân tới các dịch vụ giao thông công cộng, kể cả đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, 
mức độ đáp ứng nhu cầu của giao thông công cộng tại các đô thị vẫn còn rất hạn chế. Theo các báo cáo 
cập nhật hiện nay, tỷ lệ chuyến đi bằng phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị lớn đang suy 
giảm, Hà Nội chỉ còn dưới 10% và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn dưới 5%. Trong khi đó, tại nhiều khu 
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vực phương tiện cơ giới cá nhân là lựa chọn duy nhất của người dân60. Khảo sát do Tổ chức Người khuyết 
tật quốc tế thực hiện tại Việt Nam cho thấy, hầu hết hệ thống giao thông công cộng hiện tại của Việt 
Nam chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người khuyết tật61. Nguyên nhân của tình trạng này là do: i) 
Còn thiếu sự gắn kết giữa quy hoạch đô thị và giao thông đô thị; ii) Thiếu quỹ đất tại đô thị dành cho giao 
thông công cộng; iii) Chưa giải quyết được tính kết nối giữa các loại phương tiện giao thông công cộng, 
nhất là tại các đô thị; iv) Thói quen dùng phương tiện cá nhân trong đi lại của người dân; v) Việc thực thi 
Luật Người khuyết tật (2010) chậm đi vào cuộc sống.  

Hiện tại, chưa có số liệu thống kê được công bố định kỳ về chỉ tiêu 11.2.1. Vì vậy chưa thể phân tích tiến 
trình thực hiện và xu thế của chỉ tiêu này tại thời điểm hiện tại. Tuy vậy, có thể khẳng định Việt Nam sẽ 
còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện mục tiêu 11.2 trong thời gian tới.

Mục tiêu 11.3: Đến năm 2030, tăng cường năng lực lập quy hoạch và phát triển đô thị bao trùm và 
bền vững, có sự tham gia của cộng đồng (Mục tiêu 11.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Mặc dù không có chỉ tiêu và lộ trình để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 11.3, song về cơ 
bản các quy định pháp luật về lấy ý kiến cộng đồng dân cư đã được quy định đầy đủ tại Luật Quy hoạch 
đô thị, Luật Xây dựng. Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn lấy ý kiến cộng 
đồng dân cư trong quá trình lập dự án phát triển đô thị, lồng ghép quy trình tham gia của cộng đồng 
dân cư và các bên liên quan trong dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị. Thông tin về quy hoạch từng 
bước được công khai, việc cung cấp thông tin quy hoạch đã được triển khai rộng rãi. Các quy hoạch 
được phê duyệt đều được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trưng bày 
thường xuyên liên tục tại trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Năm 2019 đã hoàn thành 
Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, mới có khoảng 
26% đô thị trên cả nước đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc62. Trên thực tế, sự tham gia 
của cộng đồng vào quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế; nhiều 
nơi còn mang tính hình thức. Việc giám sát thực thi các quy hoạch được duyệt chưa nghiêm và chặt chẽ, 
dẫn đến có nơi xảy ra việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, làm phá vỡ quy hoạch, gây nên một số hệ lụy 
cho môi trường sống như quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị; ùn tắc giao thông; diện tích cây 
xanh, công viên giảm… 

Như vậy, việc thực hiện mục tiêu 11.3 trong những năm tới còn đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Chính 
phủ và các địa phương cần có những nỗ lực hơn nữa thì mới có thể đạt mục tiêu đề ra đến năm 2030. 

Mục tiêu 11.4: Tăng cường bảo vệ và bảo đảm an toàn các di sản văn hóa và thiên nhiên của thế 
giới và các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận (Mục tiêu 11.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu 11.4.1: Số lượng và tỷ lệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam được bảo tồn.

Lộ trình: Tỷ lệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được lập quy chế bảo vệ di sản: Năm 2025: 100%; 
Năm 2030: 100%.

Việt Nam hiện có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và 13 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO 
ghi danh. Công tác bảo vệ và gìn giữ các di sản này đã và đang được thực hiện theo quy định của Luật Di 
sản văn hóa, Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản 

60  Bộ Giao thông vận tải.
61  Xem tại https://baodansinh.vn/nguoi-khuyet-tat-con-kho-khan-trong-tiep-can-voi-giao-thong-cong-cong-63239.htm 
62  Xem http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1184/14902/moi-co-26-do-thi-ban-hanh-quy-che-quan-ly-quy-hoach--kien-truc-chung.

aspx 
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lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay, 08 địa 
phương có di sản thế giới đã xây dựng, ban hành và đang tổ chức triển khai các quy hoạch bảo quản, tu 
bổ, phục hồi và phát huy giá trị, kế hoạch quản lý di sản, quy chế bảo vệ di sản thế giới, chiếm 100% số 
di sản thế giới được UNESCO công nhận ghi danh, đảm bảo thực hiện đúng các cam kết của Việt Nam 
đối với UNESCO.

Tuy nhiên, việc cân đối hài hòa giữa bảo tồn, gìn giữ và phát triển như thế nào vẫn luôn là bài toán không 
dễ tìm lời giải. Nhiều di sản thế giới ở Việt Nam gần đây đang bị thách thức bởi áp lực phát triển kinh tế. 
Để bảo vệ bền vững các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, bên cạnh hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật về di sản văn hóa hiện hành, cần có sự vào cuộc của các địa phương và sự tham gia của cộng 
đồng. Đặc biệt, cần có cơ chế để người dân nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn và cùng được hưởng lợi từ 
các di sản này.

Về cơ bản, Việt Nam đã hoàn thành lộ trình đề ra cho chỉ  tiêu 11.4.1. Tuy nhiên, trong thời gian tới, 
Chính phủ cần chỉ đạo các địa phương duy trì và tiếp tục thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch quản lý, 
quy chế đã được xây dựng để bảo đảm an toàn cho các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đã được 
UNESCO ghi danh công nhận.

Mục tiêu 11.5: Đến năm 2030, giảm đáng kể số người chết và bị ảnh hưởng và giảm đáng kể thiệt 
hại kinh tế trực tiếp do thiên tai, thảm họa gây ra so với GDP, chú trọng bảo vệ người nghèo và 
người dễ bị tổn thương (Mục tiêu 11.5 toàn cầu)

Chỉ tiêu 11.5.1: Số người chết, mất tích, bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân.

Lộ trình: Số người chết, mất tích, bị thương do thiên tai: Năm 2020: <300; Năm 2025: <250; Năm 2030: 
<200.

Công tác phòng chống thiên tai (PCTT) được tổ chức toàn diện hơn đối với tất cả các loại hình thiên tai; 
hoạt động PCTT được triển khai theo 3 bước cơ bản từ phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả; 
từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính. Hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai đang tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện đồng bộ 
tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả thực hiện. 

Bộ máy quản lý ở cấp Trung ương bước đầu đã được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tổ chức 
bộ máy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến các cấp chính quyền địa phương 
đang từng bước được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, tập trung, đủ thẩm quyền. Các địa phương 
đã rà soát việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm, 5 năm và phương án ứng phó các 
loại hình thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai. 

Qua đó, công tác PCTT đã chuyển dần từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa 
làm chính. Nhờ vậy, mặc dù thiên tai trong những năm gần đây diễn ra phức tạp và bất thường hơn 
nhưng thiệt hại về người và tài sản đã giảm đáng kể; năm 2019  thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra 
ước tính gần 7.000 tỷ đồng, giảm rất nhiều (70%) so với mức 20.000 tỷ đồng của năm 2018.

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2013-2019, Việt Nam trải qua nhiều tác động nặng nề của thiên tai và 
biến đổi khí hậu, gây nhiều tổn thất lớn về người và thiệt hại cho nền kinh tế. Trong giai đoạn này, trung 
bình hàng năm Việt Nam thiệt hại khoảng 0,6% GDP. Số người chết, mất tích và bị thương tăng mạnh 
vào giai đoạn 2015-2017 nhưng sau lại giảm mạnh vào hai năm 2018 và 2019 nhờ những nỗ lực để giảm 
thiểu thiệt hại về người và tài sản trực tiếp do thiên tai, thảm họa gây ra. Tuy nhiên, đến năm 2020, diễn 
biến thời tiết bất thường đã dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là bão lũ, thiên tai làm 
357 người chết và mất tích, 876 người bị thương; 3.427 nhà sập, 333.084 nhà bị hư hại, tốc mái; 511.172 
lượt nhà bị ngập; 198.374 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 51.923 con gia súc, 4,11 triệu gia cầm chết, cuốn 
trôi; 787 km đê kè, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 272,5km bờ biển, sông, suối bị sạt lở. Tổng giá trị thiệt 
hại về tài sản ước tính khoảng 37.400 tỷ đồng (mưa lũ miền Trung là 32.900 tỷ đồng).



MỤC TIÊU 11128

Bảng 20. Thiệt hại kinh tế và số người chết, mất tích, bị thương trực tiếp do thiên tai,  
thảm họa gây ra

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tổn thất kinh tế trực tiếp do thiên tai 
so với GDP (%) (*)

1,2 0,1 0,2 1,3 1,2 0,3 0,1

Số người chết, mất tích và bị thương 258 422 356 695 1057 375 316

Nguồn: (*) Tính toán từ số liệu của TCTK và Niên giám Thống kê 2019-TCTK

Mặc dù đã có nhiều cải thiện song khả năng ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu (BĐKH) và 
thiên tai của nước ta vẫn còn hạn chế. Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi thực hiện mục 
tiêu này trong những năm tới, nhất là trong bối cảnh diễn biến thời tiết khí hậu cực đoan rất khó lường 
do tác động của BĐKH và do tác động của nhân tai, đòi hỏi cần có những giải pháp nâng cao năng lực 
phòng, chống và ứng phó với rủi ro thiên tai hơn nữa, nhất là ở cấp địa phương. 

Mục tiêu 11.6: Giảm tác động có hại của môi trường tới con người tại các đô thị, tăng cường quản 
lý chất lượng không khí, chất thải đô thị và các nguồn chất thải khác (Mục tiêu 11.6 toàn cầu).

Chỉ tiêu 11.6.1: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo 
quy định.

Lộ trình: Năm 2020: 87,5%; Năm 2025: 90%; Năm 2030: 95%.

Môi trường tại các đô thị ở Việt Nam đang chịu tác động tiêu cực từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt 
của người dân. Mặc dù việc đầu tư cho hạ tầng đô thị, trong đó có hệ thống xử lý chất thải rắn đã được 
chú trọng nhưng vẫn còn xa so với yêu cầu và tốc độ đô thị hóa. Theo số liệu của TCTK, tỷ lệ chất thải rắn 
sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới đạt ở mức 84,3% 
vào năm 2018 so với 75% của năm 2015. Đáng chú ý, tỷ lệ này không đồng đều giữa các đô thị và vùng. 
Vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là nơi đi đầu trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, với 
tỷ lệ hơn 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 
Trong khi đó, tỷ lệ này tại đô thị thuộc vùng Tây Nguyên chỉ đạt 61% vào năm 2018. 

Hình 76. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo 
quy định (%)63
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Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK

63 Theo TT03, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định là tỷ lệ phần trăm 
khối lượng chất thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định trên tổng khối lượng chất thải rắn 
sinh hoạt đô thị được thu gom.
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Tuy nhiên, không phải 100% rác thải sinh hoạt tại các đô thị đều được thu gom. Tỷ lệ thu gom rác thải 
sinh hoạt ở các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh có thể đạt tới 90% nhưng tại các thành phố 
khác, tỷ lệ này đạt thấp hơn64. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người dân chưa cao, vẫn có thói 
quen vứt rác ra nơi công cộng mà không đổ vào nơi thu gom được qui định. Điều này không chỉ gây nên 
tình trạng ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân.  

Nếu theo xu hướng như hiện tại thì Việt Nam có thể hoàn thành lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 11.6.1 đến 
năm 2020. Tuy vậy, để đạt được lộ trình đề ra cho năm 2030, cần có những nỗ lực hơn nữa. Trong đó, 
cần chú trọng tới việc phân loại rác tại nguồn, nâng cao ý thức cũng như sự tham gia của người dân và 
doanh nghiệp trong việc tuân thủ qui định về xả rác nơi công cộng. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng, 
mặc dù tỷ lệ chất thải rắn được thu gom có tăng lên, song xử lý sau thu gom mới chỉ ở dạng chôn lấp, 
trong đó chủ yếu là chôn lấp không hợp vệ sinh.

Chỉ tiêu 11.6.2: Tỷ lệ chất thải rắn xây dựng đô thị được thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng so với tổng 
lượng chất thải rắn xây dựng đô thị phát sinh được thu gom.

Lộ trình: Không có.

Hiện tại, chưa có số liệu thống kê về chỉ tiêu 11.6.2. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Xây dựng, lượng chất 
thải xây dựng tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây cùng với tốc độ đô thị hóa, các công 
trình xây dựng tăng nhanh ở các đô thị lớn của cả nước. Chất thải xây dựng chiếm khoàng 10-15% lượng 
chất thải rắn đô thị. Riêng các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ này chiếm 25% chất 
thải rắn đô thị. Đáng chú ý, chất thải rắn xây dựng hiện chưa được quan tâm phân loại, thu gom riêng 
để tái chế mà thường được chôn lấp cùng với chất thải rắn sinh hoạt. Đây là một thách thức không nhỏ 
của Việt Nam do đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng 
hiện nay tại các đô thị hiện nay.   

Chỉ tiêu 11.6.3: Nồng độ các chất trong môi trường không khí.

Lộ trình: Không có.

Vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn PM2,5 và TSP tại các thành phố lớn như Hà Nội 
và Hồ Chí Minh đang ngày càng tăng, vượt quá giới hạn của quy chuẩn Việt Nam ở mức cao. Tình trạng 
này đang rất đáng lo ngại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống của người dân. Điều này 
đòi hỏi Chính phủ và các cơ quan liên quan cần có những giải pháp hữu hiệu hơn trong thời gian tới để 
cải thiện tình hình. Trong đó, phải tăng cường thực thi các quy định của pháp luật từ người dân và các 
doanh nghiệp đồng thời có chế tài nghiêm khắc với những vi phạm. Bên cạnh đó, cần duy trì hoạt động 
của hệ thống quan trắc, đo lường chất lượng không khí và công bố công khai để người dân có điều kiện 
giám sát. 

64 Xem http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=Hi%E1%BB%87n-tr%E1%BA%A1ng-ph%C3%A1t-sinh,-thu-
gom-v%C3%A0-x%E1%BB%AD-l%C3%BD-ch%E1%BA%A5t-th%E1%BA%A3i-r%E1%BA%AFn-%E1%BB%9F-Vi%E1%BB%-
87t-Nam-49458 
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Bảng 21. Nồng độ các chất trong môi trường không khí tại một số điểm quan trắc

Tỉnh/               Tỉnh/               
Thành phốThành phố

Điểm quan trắcĐiểm quan trắc
QCVN QCVN 

05-2013/05-2013/
BTNMTBTNMT

20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Nồng độ PM2,5 (TB năm) -  µg/mNồng độ PM2,5 (TB năm) -  µg/m33

Phú Thọ Phú Thọ Hùng VươngHùng Vương 2525 42,742,7 51,751,7 5050 -- 33,833,8 --

Quảng Ninh Quảng Ninh Hồng HàHồng Hà -- 34,234,2 30,230,2 -- 31,731,7 38,838,8

Hà Nội Hà Nội Nguyễn Văn CừNguyễn Văn Cừ 57,257,2 52,552,5 48,548,5 38,238,2 35,535,5 37,737,7

Đà Nẵng Đà Nẵng Lê DuẩnLê Duẩn 18,818,8 17,517,5 16,516,5 -- -- 21,821,8

Thông số TSP (TB năm)- µg/mThông số TSP (TB năm)- µg/m33

Thừa Thiên HuếThừa Thiên Huế Tây Bắc KCN Phú BàiTây Bắc KCN Phú Bài 100100 350350 365365 332332

Chợ Đông BaChợ Đông Ba 380380 303303 451451

Đà NẵngĐà Nẵng Đông Bắc KCN Liên Chiểu Đông Bắc KCN Liên Chiểu 350350 302302 317317

Tây KCN Liên Chiểu Tây KCN Liên Chiểu 370370 376376 351351

Ngã 5 đầu đường Trần Ngã 5 đầu đường Trần 
Bình TrọngBình Trọng

520520 541541 567567

P. Thạch ThangP. Thạch Thang 240240 202202 233233

Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh Ngã tư Bình PhướcNgã tư Bình Phước 336,4336,4 353353 222222

Ngã tư Nguyễn Văn Linh - Ngã tư Nguyễn Văn Linh - 
QL 1AQL 1A

361,1361,1 407407 223223

Bình DươngBình Dương Khu Đô thị CN Mỹ Phước Khu Đô thị CN Mỹ Phước 111111 5656 3131

Ngã ba Châu ThớiNgã ba Châu Thới 371,4371,4 262262 508508

Đồng NaiĐồng Nai Ngã ba Dầu Giây Ngã ba Dầu Giây 461,8461,8 327327 389389

Ngã tư Vũng TàuNgã tư Vũng Tàu 400,3400,3 441441 499499

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chỉ tiêu 11.6.4: Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người.

Lộ trình: Không có.

Lượng phát thải các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính được tính quy đổi ra lượng khối khí thải CO2 và 
được thu thập số liệu trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, Việt Nam chưa công bố định kỳ về chỉ tiêu này. 
Trong khi đó, một số tổ chức quốc tế đã công bố số liệu về chỉ tiêu này của Việt Nam. Ví dụ, theo số 
liệu của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Năng lượng Quốc tế (EIA), lượng thải CO2 bình quân đầu người 
của Việt Nam đã tăng từ mức 1,75 tấn CO2 vào năm 2010 lên 2,81 tấn CO2 vào năm 2018. Số liệu của Bộ 
TN&MT mới cho thông tin tới năm 2014 với mức tăng từ 2,86 tấn CO2 năm 2010 lên 3,13 tấn CO2 trên đầu 
ngươì vào năm 2014. Mặc dù mức bình quân này từ hai nguồn trên không phải cao so với mức trung 
bình thế giới (5,0 tấn CO2/đầu người), song xu thế tăng nhanh của Việt Nam trong những năm gần đây 
cần được lưu ý để thực hiện các giải pháp thích hợp nhằm kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính tính 
theo chỉ tiêu 11.6.4 trong thời gian tới.
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Hình 77. Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người

2,81
2,54

2,18 2,17
2,02

1,88 1,82 1,8 1,75

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Phát thải khí nhà kính bình quân đầu người (tấn khối/người) tăng/giảm (%)

Nguồn: Tổ chức Năng lượng Quốc tế và Ngân hàng Thế giới.

Mục tiêu 11.7: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận phổ cập với không gian công cộng xanh, an toàn 
và thân thiện cho toàn dân, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật 
(Mục tiêu 11.7 toàn cầu).

Chỉ tiêu 11.7.1: Diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị.

Lộ trình: Không có.

Các không gian công cộng (KGCC) nói chung và không gian vui chơi giải trí trong các khu dân cư nói 
riêng ở các đô thị nước ta hiện đang thiếu thốn trầm trọng. Nhiều KGCC đã có thậm chí còn bị lấn chiếm, 
thu hẹp dần. Công tác quản lý những KGCC này cũng còn nhiều khó khăn và tồn tại. Hiện tại, số liệu về 
KGCC ở Việt Nam chưa được công bố chính thức, chỉ có một số thông tin riêng lẻ đối với một số thành 
phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Chẳng hạn, độ che phủ của cây xanh toàn Thành phố Hà Nội là 11,7% 
trong khi Thành phố Hồ Chí Minh là 26,3% và phân bổ không đồng đều. Nội thành Hà Nội có độ che phủ 
chung 7% trong khi Hồ Chí Minh chỉ có 3,9%. Tại hai thành phố này, tỷ lệ diện tích cây xanh bình quân 
chỉ đạt khoảng 2m2/người, thấp hơn nhiều tiêu chuẩn quốc gia và chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của 
các thành phố tiên tiến trên thế giới 65.   

Trong những năm gần đây, nhiều khu đô thị mới đã và đang được xây dựng mới, góp phần thay đổi bộ 
mặt nhiều thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều khu đô thị mới còn thiếu các không gian công cộng 
như quảng trường, vườn dạo, vườn hoa, công viên… chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân đô thị. 
Thêm vào đó, diện tích cây xanh, mặt nước không được khai thác, sử dụng hợp lý làm cho chất lượng 
môi trường sống của dân sống ở đô thị càng thêm suy giảm. 

Với những phân tích ở trên và mặc dù chưa có số liệu để phân tích theo chỉ tiêu 11.7.1 nhưng việc hoàn 
thành mục tiêu 11.7 vào năm 2030 sẽ không dễ dàng. 

Mục tiêu 11.8: Hỗ trợ việc kết nối thông suốt về kinh tế, xã hội và môi trường giữa nội, ngoại thành 
và nông thôn thông qua việc tăng cường công tác quy hoạch phát triển quốc gia và vùng (Mục 
tiêu 11.a toàn cầu).

65  Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 - “Môi trường đô thị”. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Kinh tế các vùng chuyển dịch tích cực trên cơ sở khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế so sánh của 
từng vùng, trong đó: Vùng Trung du và miền núi phía Bắc tập trung phát triển các ngành có lợi thế 
như thuỷ điện, kinh tế cửa khẩu, khai thác, chế biến khoáng sản, nông, lâm sản; vùng Đồng bằng sông 
Hồng tập trung thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn, công nghệ cao; vùng Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải Nam Trung Bộ đã thu hút được một số dự án đầu tư quy mô lớn vào các khu kinh tế, khu 
công nghiệp ven biển, khu du lịch, năng lượng tái tạo, phát triển nhanh kinh tế biển; vùng Tây Nguyên 
tập trung phát triển thuỷ điện, khai thác, chế biến bô-xít, cây công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; 
vùng Đông Nam Bộ đã phát huy được vai trò đầu tàu, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, 
thu ngân sách của cả nước; vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phát triển mạnh các ngành có lợi 
thế như nuôi trồng thuỷ, hải sản, cây ăn quả, du lịch. 

Các công trình hạ tầng mang tính kết nối vùng được hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các hoạt động kinh tế, đẩy mạnh quá trình đô thị hoá và tăng cường liên kết vùng. Một số cực 
tăng trưởng, vùng lãnh thổ, đô thị lớn mang tính động lực tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tạo tác động 
phát triển lan toả. Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
giai đoạn 2016-2020 đã có tác dụng thúc đẩy các sáng kiến liên kết giữa các địa phương trong vùng. Một 
số ban điều phối vùng tiếp tục là cơ chế kết nối các địa phương trong hợp tác phát triển.

Mặc dù vậy, hiện vẫn còn thiếu kết cấu giao thông đồng bộ kết nối đô thị và nông thôn, giữa trung tâm 
và các khu vực mở rộng ven đô. 

Mục tiêu 11.9: Đến năm 2030, tăng đáng kể số đô thị và khu dân cư áp dụng quy hoạch và chính 
sách tích hợp hướng tới sự bao trùm, hiệu quả nguồn lực, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí 
hậu, tăng khả năng chống chịu trước thảm họa (Mục tiêu 11.b toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Quy hoạch chung đô thị được lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu: 
Năm 2020: Hoàn thành đối với Đô thị loại IV; Năm 2025: Hoàn thành đối với Đô thị loại II&III; Năm 2030: 
Hoàn thành đối với Đô thị loại I.

Việc lồng ghép BĐKH vào các quy hoạch chung của đô thị đã bước đầu được triển khai trên thực tế trong 
một số năm gần đây. Vấn đề này cũng đã được thể chế hóa trong một số văn bản chính sách như Đề 
án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH, Chương trình phát triển Đô thị quốc gia giai đoạn 
2012-2020. Hiện nay, Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam giai 
đoạn 2021-2030 đang được Bộ Xây dựng và các bên liên quan tích cực triển khai xây dựng và quan điểm 
tích hợp, bảo đảm tính bao trùm, lồng ghép nội dung giảm nhẹ, thích hợp với BĐKH và tăng cường khả 
năng chống chịu trước thảm họa đã được thể hiện cụ thể hơn trong các chính sách này. 

Mục tiêu 11.10: Phát triển nông thôn bền vững, đảm bảo hài hòa các khía cạnh phát triển kinh tế; 
đô thị hóa; bao trùm; bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn xét trên các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội, môi 
trường và dân chủ (Mục tiêu bổ sung của Việt Nam).

Chỉ tiêu 11.10.1: Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Lộ trình: Không có.
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Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ lan rộng cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế, 
xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, chú trọng xây dựng, nâng cấp góp phần thay đổi diện 
mạo nông thôn và cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất 
và đời sống của người dân (như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, vệ sinh môi 
trường…). Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc các chương trình mục 
tiêu quốc gia đã khuyến khích, vận động được người dân và cộng đồng tham gia tích cực hơn vào xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn (từ công tác lập kế hoạch đến triển khai thực hiện, giám sát, quản lý 
và vận hành các công trình...). 

Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có bước đột phá lớn, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân 
cư và cải tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Nhận thức được tầm quan trọng trong xử lý môi 
trường và cải tạo cảnh quan nông thôn, nhiều địa phương đã ưu tiên bố trí nguồn lực cũng như tập 
trung chỉ đạo triển khai quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn. Công tác 
thu gom chất thải được đẩy mạnh, hầu hết các thôn, xã đã hình thành đội thu gom chất thải sinh hoạt 
(dưới hình thức tổ tự quản, hợp tác xã và có nhiều nơi do các doanh nghiệp tư nhân đảm nhiệm). Chất 
lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao; an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển 
khai hiệu quả đã tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa, tinh 
thần của người dân nông thôn.

Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng lên nhanh chóng trong 5 năm qua. Đến cuối 
năm 2020, cả nước có 5.506 xã (62%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 8% so với cuối năm 2019); có 12 
tỉnh, thành phố có 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ; bình quân cả nước đạt 
16,38 tiêu chí/xã (tăng 0,72 tiêu chí so với năm 2019); có 173 đơn vị cấp huyện thuộc 50 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (tăng 61 đơn vị cấp huyện so với cuối năm 2019); có 03 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai 
và Hưng Yên) đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền còn khá lớn. 
Vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, trong đó có ô nhiễm nguồn nước 
ở các tuyến sông, kênh, mương; chất thải rắn từ các nguồn vẫn chưa được phân loại, thu gom và xử lý 
triệt để.

Hình 78. Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (%) 
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Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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TÓM LẠI

Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức khi thực hiện mục tiêu PTBV số 11 về phát triển đô thị và nông 
thôn bền vững, có khả năng chống chịu cho mọi người. Chúng ta chỉ có thể hoàn thành được 3/10 
mục tiêu cụ thể (đó là mục tiêu 11.1 về tiếp cận nhà ở phù hợp; mục tiêu 11.4 về bảo vệ di sản thế 
giới và mục tiêu 11.10 về phát triển nông thôn mới). Những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới 
đó là: bảo đảm hệ thống giao thông đô thị an toàn thuận lợi (mục tiêu 11.2); tăng cường năng lực lập 
quy hoạch đô thị bao trùm và bền vững, có sự tham gia của cộng đồng (mục tiêu 11.3); giảm đáng 
kể thiệt hại do thiên tai gây ra (mục tiêu 11.5); giảm tác hại của môi trường tới con người tại đô thị 
(mục tiêu 11.6); bảo đảm tiếp cận phổ cập với không gian công cộng xanh (mục tiêu 11.7); kết nối 
thông suốt giữa nội thành, ngoại thành và nông thôn (mục tiêu 11.8); tăng đáng kể số đô thị và khu 
dân cư áp dụng quy hoạch và chính sách tích hợp (mục tiêu 11.9).
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MỤC TIÊU 12:
Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp

Tổn thất sau thu hoạch còn lớn giao động từ 10-20%

Nhóm rau, 
quả, sắn

20-30%

Nhóm cà phê, 
tiêu, điều, chè 

10-15%

Nhóm thủy sản
đánh bắt

15-20%

Nhóm lúa
gạo

5-7%

Việc thực hiện mua sắm công bền vững còn
hạn chế và mới chỉ dừng lại ở mức thí điểm

Việt Nam rất khó để đạt được mục tiêu PTBV số 12 vào năm 2030 

sản xuất sạch hơn 
tại 11 địa phương dao động

Tỷ lệ tái chế, tái sử dụng

15% 40%

Tỷ lệ chất thải nguy hại được 
thu gom, xử lý đúng quy định 

chỉ đạt 75% (2018)

CTR sinh hoạt đô thị 

năm 2016
8-12%

CTR sinh hoạt nông thôn

năm 2016
3,24%

Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được 
xử lý bằng phương pháp chôn lấp 

trực tiếp còn ở mức rất cao, 
khoảng 70% năm 2018

Vẫn còn 21,84% cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

chưa được xử lý (tính đến năm 2020) 
(theo QĐ số 1788/QĐ-TTg)

Chỉ có 23% điểm tồn lưu hóa 
chất bảo vệ thực vật được xử lý
(tính đến cuối năm 2018)
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Mục tiêu 12.1: Thực hiện Khung chương trình 10 năm về sản xuất và tiêu dùng bền vững theo cam 
kết quốc tế (Mục tiêu 12.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Mục tiêu: Không có.

Việt Nam đã triển khai thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (Quyết 
định số 1419/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2009), Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu 
dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ). 

Sau 10 năm triển khai tích cực các dự án thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong các doanh  nghiệp công 
nghiệp thông qua các chương trình của Chính phủ và với sự hỗ trợ của đối tác phát triển, nhiều mẫu 
hình sản xuất bền vững trong công nghiệp, thiết kế sản phẩm bền vững cũng đã bước đầu được thực 
hiện. Đến nay đã có 47 trung tâm khuyến công, tiết kiệm năng lượng trên cả nước, 63 tỉnh, thành phố 
đều đã có chuyên gia về SXSH; hơn 20 hướng dẫn kỹ thuật về SXSH được xây dựng và ban hành cho các 
ngành dệt, giấy, tinh bột sắn, bia, mạ điện, đúc, xi măng, tấm lợp, sơn, dừa, NPK với nhiều giải pháp được 
áp dụng66. Tuy nhiên, qua 10 năm triển khai cho thấy, việc áp dụng công nghệ sạch mới chỉ tập trung ở 
khâu sản xuất và còn ở những dự án nhỏ lẻ. Những hoạt động liên quan đến SXSH hầu như đều do Chính 
phủ và đối tác phát triển khởi xướng. Những mô hình tốt về SXSH chưa trở thành phổ biến trong cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam. Theo  khảo  sát  gần  đây  của  Bộ Công Thương  tại 11 địa phương thì tỷ lệ 
doanh nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn dao động chỉ từ 15% đến 40% .

Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu 
dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 (Quyết định 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020). Chương trình không chỉ 
khuyến khích các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân áp dụng khoa học, công 
nghệ và thay đổi phương thức quản lý, hướng đến sản xuất sạch hơn mà còn định hướng, thay đổi hành 
vi tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. Trong đó, các đề xuất tập trung vào hoạt động phân phối và tiêu 
dùng theo hướng xanh và bền vững, từ đó, góp phần đạt được mục tiêu 12. 

Hiện nay, mô hình nền kinh tế tuần hoàn đang thu hút được sự quan tâm của các đơn vị hoạch định 
chính sách của Việt Nam. Các Bộ, cơ quan, ban ngành, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh nghiên cứu, tìm hiểu về nền kinh tế tuần hoàn, hướng đến 
sử dụng tư duy kinh tế tuần hoàn trong hoạch định chính sách liên quan nhằm tối đa hoá các giá trị của 
vật liệu đầu vào và giảm thiểu chất thải thông qua việc thay đổi thiết kế, quy trình sản xuất và sử dụng 
hàng hóa.

Mục tiêu 12.2: Đến năm 2030, đạt được quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản (Mục 
tiêu 12.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 12.2.1: Tỷ lệ diện tích phần đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần 
đất liền.

Lộ trình: Năm 2020: 75%; Năm 2025: 85%; Năm 2030: 100%.

Công tác đo vẽ bản đồ địa chất khoáng sản để lập bản đồ địa chất hướng đến phục vụ việc phát hiện, dự 
báo triển vọng tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên địa chất khác, xác định hiện trạng môi trường 
địa chất và dự báo các tai biến địa chất, từ đó, góp phần quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản của 

66  Bộ Công Thương
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Việt Nam. Đến cuối năm 2018, khoảng 71% diện tích lãnh thổ phần đất liền (tương đương gần 235 nghìn 
km2) đã được lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 với trên 5000 điểm khoáng sản được phát 
hiện. Theo thông tin của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tất cả các đô thị loại 1, 2 và hầu hết 
đô thị loại 3 đã được điều tra địa chất, thành lập hệ thống bản đồ địa chất, khoáng sản, địa chất thủy 
văn - địa chất công trình, địa chất môi trường, bản đồ sử dụng đất phục vụ quy hoạch phát triển đô thị. 

Hình 79. Tỷ lệ diện tích phần đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần 
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Tỷ lệ diện tích phần đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền (%)

Lộ trình tỷ lệ diện tích phần đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền (%)

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện năm 2020, có 73% diện tích lãnh thổ phần đất liền được lập bản đồ địa chất tỷ lệ 
1:50.000 và gần đạt lộ trình đề ra vào năm 2020 và việc đạt lộ trình đến năm 2025 và 2030 là có tính khả 
thi. Tuy nhiên, cần tăng cường tối đa năng lực quản lý, lập kế hoạch điều tra, khảo sát cụ thể để hướng 
đến mục tiêu 100% diện tích đất liền được lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 vào năm 2030. 

Chỉ tiêu 12.2.2: Tỷ lệ diện tích phần đất liền Việt Nam được bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1:50.000.

Lộ trình: Năm 2020: 50%; Năm 2025: 70%; Năm 2030: 100% diện tích đất liền. 

Theo số liệu của Bộ TN&MT, diện tích đất liền Việt Nam được bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1:50.000 tính 
đến hết năm 2020 đạt 27,3%, rất thấp so với lộ trình đặt ra cho năm 2020 là 50%. Nếu không tích cực cải 
thiện tình hình trong những năm tới thì Việt Nam có nguy cơ không đạt  tỷ lệ bao phủ 100% diện tích 
đất liền Việt Nam được bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1:50.000 như lộ trình đề ra.  

Đáng lưu ý là công tác bay đo từ phổ gamma nếu chỉ nhằm mục đích đánh giá và dự báo triển vọng 
khoáng sản, hướng đến khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản thì không nhất thiết 
phải đạt được mục tiêu bay đo 100% diện tích đất liền mà chỉ cần tập trung vào các vùng có tiềm năng 
khoáng sản cao, phù hợp với việc khai thác ở quy mô lớn hoặc phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc 
gia và cần đạt độ chi tiết cao. Vì vậy, Chính phủ có thể xem xét điều chỉnh lộ trình cho chỉ tiêu 12.2.2 cho 
các năm tiếp theo. 

Chỉ tiêu 12.2.3: Tỷ lệ diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được bay đo từ, trọng lực tỷ lệ 1:250.000.

Lộ trình: Năm 2020: 60%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 100%.
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Theo số liệu của Bộ TN&MT, tính đến tháng 6 năm 2019 mới chỉ có 25% diện tích vùng biển và hải đảo 
Việt Nam được bay đo từ, trọng lực tỷ lệ 1:250.000. Hiện vẫn còn khoảng 18% diện tích vùng biển chưa 
được lập hải đồ, bản đồ. Phần lớn diện tích vùng biển nông và vùng biển sâu, xa bờ chưa được điều tra 
địa chất khoáng sản biển. Năm 2013, Dự án “Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt 
Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện, 
dự kiến hoàn thành vào năm 202067 Hy vọng rằng, khi kết quả nghiên cứu của dự án này được hoàn 
thiện, đưa vào triển khai thực tế cũng như khi công nghệ và kỹ thuật được chuyển giao đầy đủ thì tỷ lệ 
diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được bay đo từ, trọng lực tỷ lệ 1:250.000 có triển vọng sẽ tăng 
nhanh trong giai đoạn tới. Cho dù như vậy thì dự báo Việt Nam khó có thể hoàn thành lộ trình đề ra cho 
chỉ tiêu 12.2.3 vào các năm 2020, 2025 và năm 2030.

Nhìn chung, trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên đã được đẩy mạnh, tăng cường, song chưa cải thiện nhiều. Việc phân cấp 
đối với cấp giấy phép cho các địa phương đã dẫn đến việc khai thác khoáng sản tràn lan, không kiểm 
soát và gây nhiều hệ lụy cho môi trường. Tài nguyên nước đang đứng trước những nguy cơ ô nhiễm 
và cạn kiệt do tác động của BĐKH và nguyên nhân từ bên ngoài. Tài nguyên đất ngoài xu hướng bị suy 
thoái do ô nhiễm, xói mòn, hoang mạc hóa... còn bị suy giảm do phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc 
khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia chưa đạt được; tình trạng 
khai thác, sử dụng tài nguyên trái phép, không theo quy hoạch gây thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả 
còn xảy ra ở nhiều nơi.

Mục tiêu 12.3: Đến năm 2030, giảm một nửa chất thải lương thực tính theo đầu người và giảm tổn 
thất lương thực trong chuỗi sản xuất và cung ứng, bao gồm cả những tổn thất sau thu hoạch (Mục 
tiêu 12.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 12.3.1: Tỷ lệ tổn thất lương thực, thực phẩm chủ yếu sau thu hoạch.

Lộ trình: Không có.

Việt Nam có tiềm năng lớn về các mặt hàng nông nghiệp và luôn là một trong những quốc gia dẫn đầu 
về xuất khẩu một số sản phẩm nông sản có giá trị. Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản phát triển 
nhanh cùng với ứng dụng công nghệ cao để giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng. Năm 2020 đã có 
nhiều loại máy, thiết bị hiện đại được ứng dụng, như thiết bị bay không người lái gieo hạt, phun thuốc 
bảo vệ thực vật…; cơ giới hóa cây hàng năm khâu làm đất đạt 97%; gieo, trồng đạt 65%; chăm sóc và thu 
hoạch đạt 78% (năm 2020 cao hơn 2-8% so với năm 2019).

Tổn thất sau thu hoạch còn lớn, tùy lĩnh vực ngành hàng nhưng nhìn chung giao động từ 10-20%; cơ sở 
vật chất như phương tiện chứa đựng, tích trữ, kho bảo quản còn thiếu thốn, không phù hợp; công nghệ 
bảo quản tiên tiến chưa được nghiên cứu, chuyển giao áp dụng nhiều trong thực tiễn. Đến nay, tồn thất 
lương thực ở nhóm rau, quả, sắn là cao nhất khoảng 20-30%; nhóm cà phê, tiêu, điều, chè khoảng 10 - 
15%; thủy sản đánh bắt khoảng 15-20%; lúa gạo khoảng 5-7%.

67  Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các nhiệm 
vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 
2010, tầm nhìn đến năm 2020.



MỤC TIÊU 12 139

Hình 80. Tỷ lệ tổn thất lương thực, thực phẩm trong chuỗi sản xuất, cung ứng (%)
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Mục tiêu 12.4: Đến năm 2020, đạt quản lý tốt vòng đời của các loại hóa chất và chất thải theo các 
cam kết quốc tế đã ký kết, nhằm giảm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và tác động có hại 
đến sức khỏe con người và môi trường (Mục tiêu 12.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu 12.4.1: Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý.

Lộ trình: Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, 
làng nghề được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường: Năm 2020: 85%; Năm 
2025: 100%; Năm 2030: 100%.

Tính đến năm 2018, tỷ lệ chất thải nguy hại (CTNH) được thu gom, xử lý đúng quy định đạt khoảng 75%, 
trong đó tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đạt 99%. Năng lực thu gom xử lý CTNH của các cơ sở 
xử lý đã được nâng cao hơn. Năm 2018, cả nước có 118 cơ sở xử lý CTNH, tăng 5 cơ sở so với năm 2017 và 
xử lý được thêm 500 nghìn tấn CTNH/năm. Bên cạnh việc thu gom, tự xử lý CTNH trong nước, Việt Nam 
đã bước đầu xuất khẩu CTNH ra nước ngoài, góp phần làm giảm áp lực về xử lý chất thải ở trong nước.

Hiện nay lượng chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh khoảng 874.589 tấn/năm; lượng chất thải nguy 
hại nông nghiệp phát sinh khoảng 10.000 tấn/năm (bao gói, chai lọ có hàm lượng độc chất cao và khó 
tái chế, sử dụng)68 và chất thải y tế phát sinh khoảng 47-50 tấn/ngày69. Năng lực thu gom xử lý chất thải 
nguy hại đã tăng từ 83 doanh nghiệp với công suất xử lý từ 1300 tấn/năm năm 201570 (các cơ sở do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp phép) lên 118 cơ sở năm 2018 với tổng công suất xử lý 1,8 triệu tấn/năm (tăng 
thêm 7 cơ sở với công suất xử lý 500 nghìn tấn/năm so với năm 2017). Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu 
gom, xử lý đúng quy định đạt khoảng 75%, trong đó tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đạt 99,1%71. 
Đến năm 2018, mới có 34% bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh72.

68  Chính phủ, 2019, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018.
69  Bộ TN&MT, 2018, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia năm 2017, Quản lý Chất thải.
70  Bộ TN&MT, 2015, Hội Nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, Báo cáo tổng kết công tác BVMT giai đoạn 2011-2015.
71  Chính phủ, 2019, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018.
72  Bộ Xây dựng, 2018, Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
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Tuy gần như toàn bộ chất thải y tế đã được xử lý đúng quy định, CTNH trong công nghiệp, nông nghiệp 
và sinh hoạt vẫn chưa được xử lý triệt để do chưa có hệ thống phân loại và thu gom khoa học cùng hệ 
thống giám sát, quản lý chặt chẽ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. 

Việt Nam về cơ bản sẽ không đạt lộ trình đặt ra vào năm 2020 và 2025 về việc xử lý chất thải nguy hại 
nếu không tích cực đầu tư thêm và nâng cấp công suất các cơ sở xử lý CTNH hiện có.  

Chỉ tiêu 12.4.2: Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý.

Lộ trình: Năm 2020: 95%; Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%. 

Theo số liệu từ Bộ TN&MT73, đến giữa năm 2019, có gần 93% (407/439) cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg74 đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để. 
Tính đến hết năm 2020, có 78,16% (339/435) cơ sở theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg75 đã hoàn thành 
xử lý triệt để. Trong số các cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, có 27/32 cơ sở theo Quyết định 
số 64/2003/QĐ-TTg và 104/146 cơ sở theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg thuộc khu vực công ích và trách 
nhiệm xử lý là của Nhà nước (chủ yếu là các bãi rác, bệnh viện và các khu khám chữa bệnh,..). Đối với các 
cơ sở này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước để xử lý 
triệt để nhằm thúc đẩy tiến độ xử lý. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế 
hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; tỷ lệ các cơ sở hoàn 
thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó đã góp phần giảm thiểu 
tác động của ô nhiễm tới cộng đồng.

Như vậy, về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu xử lý 95% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (theo 
Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg) đến năm 2020. Tuy nhiên, theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg, vẫn còn 
96/435 (~21,84%) cơ sở chưa chưa hoàn thành xử lý triệt để. Trong khi đó, đã phát sinh một số cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường mới, đặc biệt các cơ sở thuộc khu vực công ích như bãi rác, cơ sở y tế tuyến huyện 
do khó khăn về kinh phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải nên sau khi được đầu tư 
xây dựng chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng và có nguy cơ tái 
gây ô nhiễm môi trường76. Do vậy, khó có khả năng đạt lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 12.4.2 là xử lý 100% cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào năm 2030.   

Chỉ tiêu 12.4.3: Tỷ lệ khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo.

Lộ trình: Không có.

Ô nhiễm môi trường đất ở Việt Nam có xu hướng gia tăng do ô nhiễm từ hóa chất bảo vệ thực vật, phân 
bón, chất thải công nghiệp và sinh hoạt từ các bãi chôn lấp đang ngày càng mở rộng diện tích và các 
nguồn nước thải chưa được xử lý triệt để. Theo Danh mục điểm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, nếu như năm 2016 toàn quốc có 240 
điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại 15 tỉnh, thành phố thì đến năm 2018, con số này đã lên tới 
335 điểm. Tính đến cuối năm 2018, chỉ có 23% (77/335) điểm tồn lưu được xử lý hoàn toàn. Đến năm 
2019, các vùng đất bị ô nhiễm chất độc, tồn dư Đi-Ô-Xin đã cơ bản được xử lý, cụ thể ở sân bay Phù Cát 
(khoảng 1,5 ha) và sân bay Đà Nẵng (32,4 ha). 

73  Tổng cục Môi trường (2019), Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường.
74   Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 64/2003/Qđ-TTg ngày 22/4/2003 về việc Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
75   Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ số 1788/QĐ-TTg  ngày 01/10/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.
76  Tổng cục Môi trường (2019), Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường.
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Hình 81. Tỷ lệ điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật được xử lý hoàn toàn (%)
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Mục tiêu 12.5: Đến năm 2030, giảm đáng kể lượng chất thải phát sinh, tăng cường giá trị kinh tế 
của nguồn tài nguyên chất thải thông qua việc phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng, thu 
hồi năng lượng từ xử lý chất thải (Mục tiêu 12.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 12.5.1: Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Lộ trình: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng 
chất thải được thu gom: Năm 2020: 60%; Năm 2025: 30%; Năm 2030: 10%.

Hiện tại chưa có số liệu theo chỉ tiêu 12.5.1 về tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị tăng từ 85% năm 
2015 lên khoảng 90% năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp so với lượng 
chất thải được thu gom còn lớn, chiếm 75% năm 2017, 70% vào năm 2018 và đến nay vẫn còn trên 60%. 
Như vậy, về cơ bản đã gần đạt lộ trình đề ra cho năm 2020, song còn gặp rất nhiều khó khăn để đạt được 
lộ trình đề ra vào năm 2030 với 10% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp 
chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom.

Hình 82. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so 
với lượng chất thải được thu gom (%)
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Mặc dù hiện nay chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, tuy nhiên các 
công nghệ xử lý tiên tiến đang dần được áp dụng phổ biến như sản xuất phân compost; đốt; kết hợp 
đốt và sản xuất phân compost; đốt rác phát điện và tái chế. Dịch vụ thu gom đã được mở rộng tới các đô 
thị loại V và nhiều điểm dân cư nông thôn. Bước đầu thực hiện xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển 
và đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên 
Giang, Cà Mau, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế…). Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp khá cao, đạt 
trên 90% khối lượng phát sinh. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường ở một số 
địa phương sớm phát triển các khu công nghiệp như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đạt 100%.

Chỉ tiêu 12.5.2: Tỷ lệ phế liệu nhựa, giấy, dầu thải và sắt thép trong nước được tái chế.

Lộ trình: Không có.

Thông tư 03 đặt lộ trình đến 2025 mới thu thập số liệu và công bố thông tin về chỉ tiêu 12.5.2 nên hiện 
chưa có số liệu được thu thập định kỳ. Trong những năm gần đây, nhà nước và các doanh nghiệp đã chú 
trọng công tác tái chế phế liệu, đặc biệt đối với những phế liệu có chất lượng tốt, dùng làm nguyên liệu 
cho sản xuất. 

Đã xuất hiện nhiều mô hình quay vòng phế liệu, trong đó, phế liệu của một nhóm doanh nghiệp được 
bán cho một nhóm doanh nghiệp khác để làm nguyên liệu sản xuất. Một số mô hình kinh tế tuần hoàn 
được thực hiện, đem lại hiệu quả nhất định, như: Mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Ninh Bình, Đà 
Nẵng, Cần Thơ…; Mô hình chế biến phụ phẩm thủy sản (vỏ tôm, đầu tôm) tạo ra nhiều sản phẩm giá 
trị cao trong sinh học, y tế, nông nghiệp (Trường Đại học Nha Trang); Sáng kiến không thải rác ra thiên 
nhiên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khởi xướng; Sáng kiến tái chế nắp bia Tiger thành 
sắt làm cầu tại Tiền Giang…77 .

Tuy nhiên, việc quản lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt còn nhiều yếu kém; hầu hết rác thải chưa được phân 
loại tại nguồn, năng lực thu gom còn nhiều hạn chế. Nhiều cơ sở xử lý CTR bằng hình thức chôn lấp, quá 
trình kiểm soát ô nhiễm chưa thực sự đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, hiện vẫn đang 
là vấn đề gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt là vấn đề nước rỉ rác. Tỷ lệ giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất 
thải được xử lý thấp; thu hồi năng lượng từ chất thải chưa đạt như mong đợi. Tính đến năm 2016, tỷ lệ 
tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt chiếm tỷ lệ rất nhỏ, cụ thể là: Tỷ lệ tái chế CTR sinh hoạt mới 
đạt 8-12% CTR sinh hoạt đô thị và 3,24% CTR sinh hoạt nông thôn 78. Lượng rác thải nhựa và túi nilon khó 
phân hủy sử dụng một lần ngày càng gia tăng. Ước tính mỗi năm Việt Nam sử dụng và thải bỏ khoảng 
hơn 30 tỷ túi ni lông/năm79. Sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước vào BVMT còn hạn chế. 
Chưa hình thành được các doanh nghiệp tái chế lớn, các khu công nghiệp tái chế tập trung. Việc phát 
triển thị trường các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường ở nước ta vẫn còn khá sơ khai. Trong khi, 
tính sẵn có của các sản phẩm thân thiện với môi trường tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, ước tính chỉ có 
5% sản phẩm Việt Nam đủ điều kiện dán nhãn sinh thái; giá thành sản phẩm thân thiện môi trường cao; 
mức độ sẵn lòng chi trả cho sản phẩm thân thiện môi trường vẫn còn rất thấp80,81.

77  Võ Hữu Phước, 2020.
78  Tổng cục Môi trường (2018), Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

79  Tổng cục Môi trường (2019), Báo cáo tình hình thực hiện CLBVMT.
80  Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (2017), Báo cáo tổng hợp Dự án “Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát 

triển thị trường các sản phẩm thân thiện với môi trường”.
81  Bộ Công Thương (2019), Báo cáo Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tiêu thụ và sản xuất bền vững giai đoạn 2020-

2030.
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Mục tiêu 12.6: Khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp áp dụng các thông lệ bền vững, bao gồm 
công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thực 
hiện trách nhiệm xã hội đối với người nghèo và nhóm dân cư yếu thế; tích hợp các thông tin về 
tính bền vững vào báo cáo định kỳ của mình (Mục tiêu 12.6 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Sau 10 năm triển khai tích cực các chính sách thúc đẩy sản xuất sạch hơn, hàng nghìn doanh nghiệp 
Việt Nam đã được tiếp cận với công nghệ và phương pháp sản xuất sạch hơn, góp phần sử dụng tiết 
kiệm và hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm. Mặc dù vậy, phần lớn các doanh nghiệp (chủ yếu là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ) vẫn còn sử dụng máy móc, dây chuyền sản xuất với công nghệ lạc hậu, tiêu 
tốn nhiều năng lượng, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 

Cuối năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu 
vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 1362/QĐ-TTg). Trong đó, hướng đến mục tiêu 
phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân hiệu quả, bền vững, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài 
hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, đặc biệt là ưu tiên hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân có quy mô nhỏ và vừa. 

Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc VCCI đã thực hiện xây dựng 
Bộ Chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) – công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản trị, xây dựng báo cáo phát 
triển bền vững từ năm 2016. Bộ chỉ số CSI đã và đang được đông đảo doanh nghiệp trong nước, nước 
ngoài đánh giá cao và áp dụng như một thực tiễn quản trị doanh nghiệp tốt, phù hợp. VCCI cũng phối 
hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam sử dụng Bộ chỉ số CSI cho việc đánh giá xếp hạng các doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt 
Nam hàng năm.

Mục tiêu 12.7: Đảm bảo các hoạt động mua sắm công bền vững (Mục tiêu 12.7 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định khuyến khích việc mua sắm công đối với các sản phẩm thân 
thiện với môi trường, như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 
2020; Luật Đấu thầu năm 2013; Luật NSNN năm 2015. Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật hiện hành 
chưa có quy định cụ thể làm cơ sở để xây dựng Quy chế mua sắm các sản phẩm thân thiện với môi 
trường từ nguồn kinh phí của NSNN, cụ thể:

 - Pháp luật về bảo vệ môi trường: Chưa có khái niệm “Sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường”; 
chưa có các quy định về khuyến khích, thúc đẩy, quy hoạch sản xuất và tiêu dùng sản phẩm và dịch 
vụ thân thiện môi trường.

 - Pháp luật về đấu thầu: Quy định tương đối đầy đủ về quy trình mua sắm công trong đó có các quy 
định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, chưa có các quy định về ưu đãi mua sắm tài sản 
công thân thiện với môi trường ngoài việc có yêu cầu kỹ thuật đối với gói thầu xây lắp hay mua sắm 
hàng hóa là tuân thủ pháp luật về môi trường.

 - Pháp luật về ngân sách nhà nước: Quy định lĩnh vực chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trong chi 
thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tuy nhiên, chưa có các quy định về ưu 
tiên mua sắm tài sản công thân thiện với môi trường.
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Trên thực tế, cho đến nay, việc thực hiện mua sắm công bền vững mới chỉ dừng ở mức độ thí điểm và chỉ 
tập trung mua sắm một số sản phẩm như thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, điện tử...

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng khung pháp lý 
về mua sắm công xanh, đề xuất bổ sung quy định về mua sắm công xanh khi sửa đổi, bổ sung Luật Đấu 
thầu, trong đó có chính sách ưu đãi đối với hàng hóa trong nước khi sản xuất xanh, xây dựng danh mục 
sản phẩm có thể bắt buộc áp dụng mua sắm sản phẩm xanh. 

Việc thực thi mua sắm công bền vững của các cơ quan nhà nước sẽ trở thành một tín hiệu mạnh mẽ 
đối với thị trường sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm bền vững, góp phần định hướng thị trường và 
tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp thân thiện với môi trường cũng như nâng cao nhận thức 
về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 12.7 vào năm 
2030 sẽ là thách thức rất lớn trong bối cảnh phát triển của Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu 12.8: Đến năm 2030, bảo đảm người dân ở mọi nơi có thông tin và nhận thức phù hợp về 
phát triển bền vững và cách sống hài hòa với thiên nhiên (Mục tiêu 12.8 toàn cầu). 

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và thiên nhiên, biến 
đổi khí hậu và phát triển bền vững đã được thực hiện rộng rãi thông qua các phương tiện truyền thông 
đại chúng. Nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường đã được nâng cao rõ rệt, thể hiện qua các 
hoạt động, phong trào làm vệ sinh bờ biển, vệ sinh khu phố, và đặc biệt là việc sử dụng các sản phẩm 
thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng.

Cùng với việc phối hợp triển khai các chương trình, chuyên mục phóng sự trên các đài phát thanh truyền 
hình, mạng xã hội đã được tích cực sử dụng như một kênh truyền thông hiệu quả, lan tỏa những hành 
động đẹp, những giải pháp đúng đắn và hữu hiệu nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo 
vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu như “thử thách dọn rác” với thông điệp “ngừng sử dụng túi ni 
lông và hạn chế rác thải nhựa”.

Mục tiêu 12.9: Hoàn thiện các chính sách về thuế, giá đối với nhiên liệu hóa thạch và đồng thời có 
chính sách phù hợp nhằm bảo vệ người nghèo, những đối tượng hoặc nhóm đối tượng dễ bị tổn 
thương trước những tác động tiêu cực có thể xảy ra (Mục tiêu 12.c toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Bên cạnh việc ban hành các cơ chế khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững, Việt Nam đã áp dụng 
các biện pháp kinh tế nhằm hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và các loại nhiên liệu phát thải cao 
khác, được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế tiêu thụ đặc 
biệt, và Luật Thuế tài nguyên. 

Hệ thống chính sách thuế đối với nhiên liệu hóa thạch gồm 2 nhóm chính là: (i) Các biện pháp nhằm hạn 
chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch (gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt 
và các loại phí khác); và (ii) Các biện pháp khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường (như: thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ).

Về thuế bảo vệ môi trường: Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định nhóm xăng, dầu, than đá thuộc đối 
tượng chịu thuế BVMT. Luật Thuế BVMT cũng quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế 
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BVMT cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế bảo đảm các nguyên tắc: mức thuế đối với hàng hóa 
chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa. Hiện nay, một 
số loại xăng, dầu thuộc đối tượng chịu thuế (xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn) đã được 
quy định mức thuế BVMT ở mức trần trong khung thuế BVMT quy định tại Luật Thuế BVMT. Nhóm than 
đá cũng được điều chỉnh tăng thuế BVMT nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu thay thế, ít ảnh hưởng 
xấu đến môi trường. Như vậy, chính sách thuế BVMT hiện hành đã có quy định mức thuế BVMT đối với 
các loại nhiên liệu hóa thạch dựa trên mức độ gây ô nhiễm khi phát thải khí các-bon ra môi trường, góp 
phần hạn chế dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khuyến khích việc sử dụng các nguồn năng lượng 
tái tạo, thân thiện hơn với môi trường. 

Về thuế tài nguyên: Luật Thuế tài nguyên quy định “dầu thô, khí thiên nhiên và khí than” thuộc đối tượng 
chịu thuế tài nguyên. Pháp luật thuế tài nguyên hiện hành không quy định trợ cấp thuế đối với loại tài 
nguyên này do tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu của Nhà nước, mọi tổ chức, cá nhân khai thác tài 
nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên đều phải có nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên đối với Nhà 
nước. Việc sửa đổi chính sách thuế tài nguyên đối với nhiên liệu hóa thạch sẽ được thực hiện trên cơ sở 
tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách thuế tài nguyên.

Về giá các nhiên liệu hóa thạch như khí, than, xăng, dầu hiện được thực hiện theo cơ chế giá thị trường; 
nhà nước không định giá đối với các mặt hàng này. Riêng đối với giá xăng, dầu cũng được thực hiện theo 
cơ chế thị trường, Nhà nước không bù lỗ hay trợ cấp về giá, Nhà nước điều hành giá thông qua giá mức 
giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. Như 
vậy, về chính sách giá, hiện nay không còn trợ cấp đối với giá nhiên liệu hóa thạch; đồng thời giá nhiên 
liệu hóa thạch đã được thực hiện theo hướng minh bạch cơ cấu tính giá.

Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách về thuế, giá đối với nhiên liệu hóa thạch và đồng thời 
đưa ra những chính sách phù hợp nhằm bảo vệ nhóm người yếu thế trước những tác động tiêu cực có 
thể xảy ra. Trước mắt, cần tiến hành những nghiên cứu kinh tế vĩ mô cụ thể trong bối cảnh chuyển dịch 
năng lượng để vừa nắm bắt được những cơ hội phát triển các nguồn năng lượng sạch hơn, vừa đảm bảo 
an ninh năng lượng quốc gia và công bằng xã hội.
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TÓM LẠI

Việt Nam rất khó để hoàn thành mục tiêu PTBV số 12 về bảo đảm mô hình sản xuất và tiêu dùng 
bền vững đến năm 2030. Chúng ta chỉ có thể đạt 1 mục tiêu cụ thể đến năm 2030 liên quan tới các 
chính sách về thuế, giá đối với nhiên liệu hóa thạch (mục tiêu 12.9). Trong khi đó, có tới 3 mục tiêu 
được đánh giá sẽ rất khó đạt vào năm 2030, bao gồm: mục tiêu 12.2. về sử dụng hiệu quả nguồn tài 
nguyên thiên nhiên; mục tiêu 12.4 về quản lý vòng đời của các loại hóa chất và chất thải; mục tiêu 
12.5 về giảm đáng kể lượng chất thải phát sinh và tái chế tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ xử lý 
chất thải. Những mục tiêu còn lại (mục tiêu 12.1 về thực hiện Khung chương trình 10 năm về sản 
xuất và tiêu dùng bền vững; mục tiêu 12.3 về giảm một nửa lượng chất thải lương thực tính theo 
đầu người; mục tiêu 12.6 về khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp sản xuất bền vững và thực hiện 
trách nhiệm xã hội; mục tiêu 12.7 về đảm bảo các hoạt động mua sắm công bền vững; mục tiêu 12.8 
về đảm bảo cung cấp thông tin cho người dân về PTBV) vẫn sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong 
thời gian tới, đòi hỏi cần có những nỗ lực và thực hiện chính sách phù hợp
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MỤC TIÊU 13:
Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai

Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về

tăng trưởng xanh, Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích

ứng với BĐKH. Việt Nam cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào năm 2016 và

năm 2020, cập nhật  Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào năm 2020

Đã có 52/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện
Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Đã có 7/18 Bộ và 37/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành Kế hoạch hành động
tăng trưởng xanh

Bên cạnh nguồn lực trong nước, Việt Nam đã huy động được nhiều nguồn lực
quốc tế cho các dự án, chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu

Trong đó, giai đoạn 2017-2019 đã huy động được
146,5 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF)

Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn
được chú ý đầu tư, Đến nay, Việt Nam đã có:

- 187 trạm khí tượng bề mặt
- 242 trạm thủy văn
- 20 trạm hải văn

- 10 trạm radar thời tiết
- 6 trạm thám không vô tuyến
- 8 trạm pilot
- 782 trạm đo mưa độc lập

Đã tổ chức phổ biến Luật Phòng chống thiên tai
và các văn bản dưới luật cho 44 lớp với 1320
cán bộ cấp xã được tập huấn

Tới năm 2030, Việt Nam cơ bản sẽ hoàn thành mục tiêu
PTBV số 13. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cần tập trung
đầu tư và huy động nguồn lực trong và ngoài nước nhằm
xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống dự báo khí tượng
thủy văn và hoàn thiện các văn bản, chính sách liên
quan đến BĐKH.
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Mục tiêu 13.1: Tăng cường khả năng chống chịu và thích nghi với rủi ro liên quan tới BĐKH, ứng 
phó với thiên tai và các thảm họa tự nhiên khác (Mục tiêu 13.1. toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Tỷ lệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành và thực hiện Kế hoạch 
hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu: Năm 2020: 100%, Năm 2025: 100%, Năm 
2030: 100%. 

Thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Việt Nam đã ban hành các Kế hoạch 
hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh82. Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH. Việt 
Nam đã cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào năm 2016 và năm 2020; đã thực hiện 
xây dựng bản đồ ngập lụt đến cấp xã cho 28 tỉnh/thành phố ven biển tỷ lệ 1/10.000. Công tác quản lý 
đê luôn giữ được nề nếp và phát triển nhất là năm 2019 như việc đánh giá hiện trạng, xác định các trọng 
điểm xung yếu quy mô cấp vùng và cấp tỉnh trước mùa mưa bão, trên cơ sở đó xây dựng phương án 
đảm bảo an toàn. Việt Nam định kỳ rà soát, cập nhật và theo dõi các mục tiêu của Đóng góp do quốc gia 
tự quyết định (NDC) và mới đây, ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đóng góp do quốc 
gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam. 

Trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ đã thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu 
và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Thông qua Chương trình, nhiều cơ chế, chính sách về BĐKH 
và tăng trưởng xanh đã được xây dựng và triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, hàng trăm công trình, dự 
án như phát triển rừng, củng cố hệ thống thủy lợi… đã được đầu tư xây dựng, góp phần ứng phó có 
hiệu quả với các tác động bất lợi từ BĐKH. Bên cạnh nguồn lực trong nước, Việt Nam đã huy động được 
các nguồn lực quốc tế cho các dự án, chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu. Trong đó, thông qua 
Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Việt Nam đã huy động được 146,5 triệu đô la Mỹ cho 4 Dự án trong giai đoạn 
2017-2019. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thẩm quyền quốc gia (NDA) đang đề nghị GCF xem 
xét cung cấp viện trợ không hoàn lại cho danh mục 17 đề xuất dự án trị giá khoảng 440 triệu đô la Mỹ 
nhằm tăng cường quản lý hiệu quả nguồn nước và tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH cho các 
hộ nông dân nghèo khu vực miền núi phía Bắc, miền trung Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, 
giảm phát thải khí nhà kính từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) ở khu vực Tây Nguyên cũng như các 
đề xuất giảm phát thải khí nhà kính tại các tỉnh, thành phố. 

Tính đến tháng 9 năm 2020, đã có 52/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (82,5%)  ban hành Kế 
hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, trong đó đề ra các nhiệm vụ và giải 
pháp liên quan đến công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, điều chỉnh các quy hoạch 
và huy động nguồn lực. Như vậy, nếu so với lộ trình đặt ra của mục tiêu 13.1 thì chưa hoàn thành, nhưng 
về cơ bản, đến năm 2030 Việt Nam hoàn thành mục tiêu 13.1 về tăng cường khả năng chống chịu và 
thích nghi với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Mục tiêu 13.2: Lồng ghép các yếu tố BĐKH vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch 
phát triển (Mục tiêu 13.2. toàn cầu).

Chỉ tiêu 13.2.1: Tỷ lệ bộ/ngành và tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có ban hành Kế hoạch hành 
động tăng trưởng xanh.

82  Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của TTCP về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH; Quyết định số 
1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của TTCP về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của TTCP về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời 
kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. 
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Lộ trình: Không có.

Việc lồng ghép BĐKH vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển được Chính phủ 
Việt Nam thể chế hóa. Vấn đề BĐKH đã được lồng ghép vào Luật BVMT, Chiến lược phát triển kinh tế-xã 
hội 2011-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, các chính sách giảm nhẹ rủi ro thiên tai, 
quản lý vùng bờ, cung cấp và sử dụng năng lượng và các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành. 

Đối với chỉ tiêu 13.2.1, đến nay, đã có 7/1883 Bộ và 37/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (59%) xây 
dựng và ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh với nhiều mô hình được triển khai. Như vậy, 
việc ban hành kế hoạch tăng trưởng xanh tại các bộ, ngành và địa phương tương đối chậm và cần được 
thúc đẩy trong thời gian tới để góp phần định hướng mô hình phát triển và tăng trưởng của địa phương, 
đảm bảo giảm nhẹ và ứng phó kịp thời với BĐKH.

Mục tiêu 13.3: Giáo dục, nâng cao nhận thức, năng lực và thể chế trong cảnh báo sớm, ứng phó với 
BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Mục tiêu 13.3. toàn cầu).

Chỉ tiêu 13.3.1: Tỷ lệ dân số được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai.

Lộ trình: Năm 2020: 70%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 90%.

Hiện nay, chưa có số liệu để đánh giá mức độ đạt được của chỉ tiêu 13.3.1. Tuy nhiên, trong thời gian qua, 
nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về BĐKH cho cán bộ, cộng đồng và người dân được 
thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Đã lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục về BĐKH và 
ứng phó với BĐKH vào các môn học chính khóa của cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung 
học phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng. Đã tổ chức phổ biến Luật Phòng chống 
thiên tai (PCTT) và các văn bản dưới Luật cho 44 lớp với 1.320 cán bộ cấp xã làm công tác PCTT. Công tác 
truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động nguồn lực, sự tham gia của toàn xã hội đối với 
PCTT đã được triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua như Tuần lễ Quốc gia về PCTT; hoạt động “Nhìn 
lại 20 năm lũ lớn miền Trung (1999 - 2019)”; Phát động Giải báo chí toàn quốc về PCTT; Kỷ niệm 73 năm 
ngày truyền thống PCTT Việt Nam; Lễ phát động “Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến 
nước cho trẻ em, học sinh mùa mưa lũ”; Phối hợp với VTV, VOV, VCT14 xây dựng các clip ngắn, các tài liệu 
hướng dẫn người dân PCTT và xây dựng chuyên mục cộng đồng với thiên tai trên VTV1. 

Bên cạnh đó, mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia đã được đầu tư tăng cường về mật độ 
trạm quan trắc, cơ sở vật chất, trang thiết bị quan trắc tự động, hiện đại phục vụ công tác dự báo. Đến 
nay, Việt Nam đã có 187 trạm khí tượng bề mặt, 242 trạm thủy văn, 20 trạm hải văn, 10 trạm radar thời 
tiết, 6 trạm thám không vô tuyến, 8 trạm pilot, 782 trạm đo mưa độc lập được đầu tư trang thiế bị và 
công nghệ hiện đại, tiệm cận với công nghệ tiên tiến thế giới. Nhờ đó, các bản tin dự báo, cảnh báo đã 
đạt được mức độ tin cậy như các nước tiên tiến trong khu vực, đã phục vụ tốt cho công tác dự báo, cảnh 
báo thiên tai. Đặc biệt, việc dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão, mưa, lũ lớn vốn là những loại hình 
thời tiết rất nguy hiểm, tác động và gây thiệt hại trên diện rộng về cơ bản đáp ứng được những nhu cầu 
của công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Độ tin cậy (hoặc sai 
số dự báo) trong bản tin dự báo bão (vị trí và cường độ bão) của Việt Nam đã dần tiệm cận với trình độ 
dự báo của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Do đó, đã góp phần giảm thiểu tối đa thiệt 
hại về người và của do thiên tai.

83  Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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TÓM LẠI

Việt Nam có khả năng sẽ đạt được cả 3 mục tiêu cụ thể thuộc mục tiêu PTBV số 13 về các hành động 
ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trước diễn biến và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng 
phức tạp, đòi hỏi tới đây, cần tập trung vào một số giải pháp sau: (i) Rà soát, hoàn thiện các văn bản 
chính sách pháp luật liên quan đến BĐKH đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn về công tác ứng 
phó với BĐKH; (ii) Tập trung đầu tư hệ thống quan trắc, hệ thống dự báo khí tượng thủy văn đáp ứng 
được nhu cầu dự báo, đặc biệt là công nghệ dự báo cực ngắn và dự báo biển. Huy động nguồn lực 
xã hội để đầu tư cho các hệ thống trên; (iii) Tăng cường nâng cao nhận thức về ứng phó với BĐKH 
cho các cấp, các ngành và người dân, đặc biệt cần chú trọng công tác này hơn nữa tại địa phương; 
(iv) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn tài trợ và tăng cường sự phối hợp 
thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Paris về khí hậu, các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ 
về khí tượng thủy văn và BĐKH.

0

1

2

3

Mục tiêu 13.1 

Mục tiêu  
13.2

Mục tiêu  
13.3



MỤC TIÊU 14:
Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương biển
và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

Việt Nam rất khó để đạt được mục tiêu PTBV số 14 vào năm 2030. Môi trường biển hiện đang chịu tác động đáng kể và
ngày càng tăng từ du lịch và các hoạt động kinh tế-xã hội dọc ven biển. Điều này đang đe dọa hệ sinh thái biển, nguồn

lợi hải sản và từ đó tác động đến sinh kế của hàng triệu ngư dân Việt Nam.

THỐNG KÊ Ở 28 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CÓ BIỂN CHO THẤY

CÓ 647 ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP
CÓ HOẠT ĐỘNG XẢ THẢI TRỰC TIẾP RA BIỂN

LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT PHÁT SINH KHOẢNG 38.500 TẤN/NGÀY

Hệ sinh thái thảm cỏ biển,
các rạn san hô, rừng ngập
mặn ven biển bị thu hẹp
diện tích và suy thoái

Nguồn lợi hải sản có xu hướng
giảm dần về trữ lượng, sản lượng

và kích thước đánh bắt
Năng suất tôm nuôi quảng canh

200kg/ha/vụ (1980)
80kg/ha/vụ

(hiện nay)

Có 12/16 khu bảo tồn biển được
thành lập và đi vào hoạt động
(chiếm khoảng 0,185% diện
tích vùng biển tự nhiên) 

Năm 2019,
thả 91,3 triệu

con giống
(gấp 2 lần so

với năm 2018)
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Mục tiêu 14.1: Đến năm 2030, ngăn ngừa, giảm đáng kể và kiểm soát được các loại ô nhiễm biển, 
đặc biệt là từ các hoạt động trên đất liền, chú ý tới các chất thải rắn, nước thải và ô nhiễm chất hữu 
cơ (Mục tiêu 14.1. toàn cầu).

Chỉ tiêu 14.1.1: Hàm lượng các chất trong môi trường nước biển tại khu vực cửa sông, ven biển và biển 
xa bờ.

Lộ trình: Không có.

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 về Môi trường đô thị, tại các đô thị ven biển, chất 
lượng nước biển ven bờ còn khá tốt với hầu hết giá trị các thông số đặc trưng nằm trong giới hạn cho 
phép của Quy chuẩn Việt Nam (QCVN10-MT:2015/BTNMT). Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ khu vực cửa 
sông và sự tiếp nhận chất thải của các hoạt động phát triển kinh tế ven biển, một số vùng biển có hàm 
lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) cao. Bên cạnh đó, sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ và dầu mỡ cũng là 
những vấn đề cần quan tâm đối với chất lượng nước biển ven bờ ở một số đô thị ven biển trong những 
năm gần đây. Mức độ ô nhiễm hữu cơ ở khu vực biển ven bờ phía Bắc cao hơn ở khu vực miền Trung và 
miền Nam. Hàm lượng dầu mỡ khoáng cũng được phát hiện ở một số khu vực như Vịnh Hạ Long (Quảng 
Ninh), biển Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), bãi Trước và bãi Sau (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhưng chưa vượt 
QCVN10-MT:2015/BTNMT. Nước biển khơi ở Việt Nam được đánh giá có chất lượng tốt. Hầu hết các 
thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển xa bờ đều đạt QCVN10-MT:2015/BTNMT. 

Chỉ tiêu 14.1.2: Tỷ lệ điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đạt yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với các thông số: Ô nhiễm chất hữu cơ (N-NH4+) và tổng dầu mỡ.

Lộ trình:

Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030

Tỷ lệ điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đạt yêu cầu của 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các thông số:

- Ô nhiễm chất hữu cơ (N-NH4+) 100% 100% 100%

- Tổng dầu mỡ 100% 100% 100%

Theo số liệu của Bộ TN&MT, năm 2015 tỷ lệ điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đạt yêu cầu của 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 100%. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cả 2 thông số chất hữu cơ 
(N-NH4+) và tổng dầu mỡ trong nước biển ven bờ tại một số điểm quan trắc ven bờ đã vượt ngưỡng cho 
phép. Hàm lượng chất hữu cơ N-NH4+ được phát hiện vượt ngưỡng tại một số khu vực ven bờ như cảng 
cá, khu du lịch và khu nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Ninh Thuận. Nguyên nhân được cho là do nước thải từ 
hoạt động sơ chế hải sản, nước thải sinh hoạt, dầu nhớt thải từ tàu bè neo đậu, v.v84.

Môi trường nước biển hiện đang chịu tác động đáng kể và ngày càng tăng từ du lịch và các hoạt động 
kinh tế-xã hội dọc ven biển. Thống kê ở 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển cho thấy có 
647 đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động xả thải trực tiếp ra biển với lưu lượng 88.667,902 m3/ngày đêm, 
trong đó 154/647 đơn vị, doanh nghiệp chiếm 23,8% có lưu lượng xả thải 1.000m3/ngày đêm ra biển85. 
Bên cạnh đó là lượng chất thải rắn tại các tỉnh kinh tế trọng điểm ven biển đang có xu hướng tăng dần, 
đặc biệt là các chất thải nguy hại ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim. Hiện lượng chất thải rắn 
sinh hoạt phát sinh của 28 tỉnh ven biển vào khoảng 14,03 triệu tấn/năm (khoảng 38.500 tấn/ngày)86 là 

84   Nguồn: Kết quả quan trắc: Chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các cảng cá, khu du lịch và khu nuôi trồng thủy sản 
tỉnh Ninh Thuận quý II năm 2019 <http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/Ketquaquantrac.aspx?dtdn=143>

85  Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
86  https://www.thiennhien.net/2019/11/29/moi-truong-bien-viet-nam-bai-1-o-nhiem-va-suy-thoai-gia-tang.
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những yếu tố dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước biển ven bờ rất cao. Với tốc độ phát triển kinh tế-xã 
hội như hiện nay cùng với hạ tầng chưa đồng bộ, việc ngăn ngừa, giảm đáng kể và kiểm soát được các 
loại ô nhiễm biển là rất khó thực hiện.

Mục tiêu 14.2: Đến năm 2030, tăng cường quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái biển, ven biển và hải 
đảo để tránh các tác động tiêu cực, tăng cường sức khỏe và khả năng chống chịu cho đại dương 
(Mục tiêu 14.2. toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 cho thấy, hệ sinh thái thảm cỏ biển ở Việt 
Nam phân bố từ Bắc vào Nam và ven các đảo, ở độ sâu từ 0-20 m, tổng diện tích khoảng trên 5.583 ha; 
khoảng 100.000 ha đầm phá và vịnh kín và 290.000 ha bãi triều lầy. Trong vùng biển Việt Nam đã phát 
hiện được khoảng 11.000 loài sinh vật cư trú trong các vùng đa dạng sinh học (ĐDSH) biển khác nhau. 
Tuy nhiên, hệ sinh thái thảm cỏ biển đang đứng trước nguy cơ bị suy thoái, 100 loài sinh vật biển nước 
ta có nguy cơ đe dọa và quý hiếm đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ IUCN để yêu cầu 
phải có biện pháp bảo vệ. 

Các rạn san hô của Việt Nam có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) rất cao, năng suất sơ cấp lớn, cảnh quan 
kỳ thú, phân bố rộng khắp từ Bắc vào Nam trên diện tích khoảng 1.222km2, tập trung nhiều ở vùng biển 
Nam Trung Bộ, Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, diện tích các rạn san hô đang bị thu hẹp, 
tập trung chủ yếu ở các vùng có dân cư sinh sống. Độ phủ trên rạn san hô đang bị giảm dần theo thời 
gian, nhiều nơi độ phủ giảm trên 30%. Đặc biệt, tại vùng bờ biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng, hệ sinh thái rạn san hô đã giảm 42% diện tích trong 10 năm (2006-2016)87. 

Trong khi đó rừng ngập mặn ven biển của Việt Nam hiện đang bị suy thoái nghiêm trọng, với sự suy 
giảm nhanh chóng về diện tích và chất lượng các khu rừng ngập mặn. Sự suy giảm diện tích rừng ngập 
mặn đồng nghĩa với tính ĐDSH của hệ sinh thái suy giảm, đặc biệt các loài thủy sinh không còn bãi đẻ 
và nơi cư ngụ.

Bảng 22. Phân bố số loài san hô tạo rạn ở một số vùng biển Việt Nam

TT Vùng biển Số loài

1 Tây Vịnh Bắc Bộ 176 loài

2 Miền Trung 252 loài

3 Hoàng Sa 201 loài

4 Miền Nam 406 loài

5 Trường Sa 333 loài

6 Tây Nam Bộ 251 loài

Nguồn: Bộ TN&MT, Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015

87  Nguồn: Thủy sản Việt Nam. Hệ sinh thái vùng biển ven bờ suy giảm: Đà Nẵng có bỏ lơ Sơn Trà? < http://www.thuysanvietnam.
com.vn/he-sinh-thai-vung-bien-ven-bo-suy-giam-da-nang-co-bo-lo-son-tra-article-21147.tsvn>
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Mặc dù vậy, một tín hiệu tích cực đó là trong những năm qua, nhiều nhiệm vụ, dự án trồng rừng và phục 
hồi rừng ngập mặn đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần nâng cao diện tích rừng ngập mặn từ 131,5 
nghìn ha năm 2010 lên 149,6 nghìn ha năm 201888.

Một trong những giải pháp đã được triển khai để bảo vệ hệ sinh thái biển, đó là quy hoạch khu bảo tồn 
để thực thi các biện pháp quản lý. Tính đến hết năm 2020, đã có 12/16 khu bảo tồn biển được thành lập 
và đi vào hoạt động.  

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất các khu bảo tồn biển không đáp ứng được nhu cầu để vận hành, 
đặc biệt là tàu tuần tra và thiết bị nghiên cứu khoa học, quan trắc đa đạng sinh học. Nguồn nhân lực làm 
việc tại các khu bảo tồn biển còn thiếu. Các khu bảo tồn biển thường gắn với những khu vực mà cộng 
đồng dân cư nghèo sinh sống chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lợi tự nhiên khai thác từ các khu bảo tồn. 
Các chính sách hỗ trợ tạo sinh kế cho cư dân sống trong và xung quanh các khu bảo tồn biển chưa có đã 
gây khó khăn cho công tác bảo tồn. Công tác truyền thông về bảo tồn biển vẫn gặp khó khăn vì thiếu 
kinh phí hoạt động thường xuyên.

Với thực trạng như trên, Việt Nam khó có khả năng đạt mục tiêu PTBV 14.2 đến năm 2030 nếu không có 
những biện pháp cấp bách được thực thi hiệu quả trong những năm tới đây.

Mục tiêu 14.3: Giảm thiểu và xử lý tác động của a-xít hóa đại dương, ưu tiên việc tăng cường hợp 
tác khoa học ở tất cả các cấp trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Mục tiêu 14.3. toàn cầu).

Chỉ tiêu 14.3.1: Độ axit (pH) của biển Việt Nam.

Lộ trình: Không có.

Đối với chỉ tiêu “Độ axit (pH) của biển Việt Nam” hiện nay chưa có số liệu. Trong khi đó, theo số liệu của 
Bộ TN&MT, Tỷ lệ điểm quan trắc biển xa bờ có độ axit (pH) trung bình đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 100% 
vào năm 2015. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ để xác định việc hoàn thành mục tiêu đặt ra hay không. Việt 
Nam chưa ban hành quy định cụ thể, do đó cũng chưa triển khai các hoạt động về giảm thiểu và xử lý tác 
động của a-xít hóa đại dương. Hiện nay, mới đang xem xét xây dựng hệ thống các trạm quan trắc tổng 
hợp tài nguyên môi trường biển, trạm radar biển, trạm phao biển hiện đại, đồng bộ nhằm thực hiện Quy 
hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Mục tiêu 14.4: Đến năm 2020, quản lý một cách hiệu quả hoạt động khai thác, chấm dứt việc khai 
thác hải sản quá mức, các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không được báo cáo hoặc 
không theo quy định và những hoạt động khai thác hải sản mang tính hủy diệt; thực hiện các kế 
hoạch quản lý khoa học để phục hồi trữ lượng hải sản trong thời gian ngắn nhất có thể, tối thiểu 
là ở mức có thể đạt được sản lượng bền vững tối đa theo những đặc điểm sinh học của chúng (Mục 
tiêu 14.4. toàn cầu).

Chỉ tiêu 14.4.1: Tỷ trọng trữ lượng nguồn lợi thủy sản trong giới hạn bền vững sinh thái.

Lộ trình: Không có

Chỉ tiêu 14.4.2: Số luợng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp.

Lộ trình: Duy trì mức giảm 10-12%/năm.

Chỉ tiêu 14.4.3: Tỷ lệ sản lượng khai thác trên trữ lượng nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ Việt Nam.

88  Bộ NN&PTNT, 2019, Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
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Lộ trình: Không có.

Hiện chưa có số liệu để đánh giá về chỉ tiêu 14.4.1, 14.4.2 và 14.4.3. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần tập 
trung nguồn lực để thực hiện các đánh giá định kỳ thực trạng hoạt động khai thác, hải sản quá mức, kịp 
thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển trong thời gian tới.

Luật Thủy sản được Quốc hội thông qua vào ngày 21/11/2017 đã luật hóa các nội dung liên quan đến 
chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trong đó có khuyến nghị của 
Ủy ban Châu Âu (EC). Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động các ngư dân 
chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản; Chấn chỉnh công tác cấp chứng nhận, 
xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại các địa phương, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
ven biển tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản đặc biệt là quản lý lao động vị thành niên trên 
tàu cá, tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động và quy định của quốc tế; ngăn chặn, chấm dứt 
tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.  

Đã hoàn thành điều tra nguồn lợi thủy sản trên toàn bộ vùng biển làm căn cứ xây dựng quy hoạch khai 
thác đối với từng vùng biển, từng nghề khai thác; tiến tới dự báo ngư trường hạn ngắn (10 ngày), hạn 
tháng, hạn mùa. 

Thực hiện công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, năm 2019, trên cả nước có 54/63 tỉnh, thành 
phố thực hiện thả giống xuống các thủy vực tự nhiên tái tạo nguồn lợi thủy sản với tổng số 91,3 triệu 
con gấp hơn 2 lần so với năm 2018 gồm tôm sú giống, các loài thuỷ sản quý, hiếm (song chấm, giò, thát 
lát cườm, hô, lăng nha, bỗng, tôm sú và các loài cá truyền thống, bản địa). 

Khai thác gần bờ từng bước được quản lý thông qua các biện pháp kiểm soát số lượng tàu cá gần bờ, 
chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, khuyến khích phát triển nghề khai thác hải sản xa bờ. Đồng thời, các 
địa phương đã chủ động ban hành các quy định cấm phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt nguồn 
lợi như sử dụng xung điện, lặn, hóa chất,...; ưu tiên phát triển nghề chài chụp kết hợp ánh sáng, lưới rê, 
câu. Đến nay, toàn quốc có 94.572 tàu cá, trong đó 45.950 tàu có chiều dài từ 6-12m, 18.425 tàu cá có 
chiều dài từ 12-15m, 27.575 tàu cá có chiều dài từ 15-24m, 2.662 tàu cá có chiều dài >24m. Tàu cá vỏ gỗ 
chiếm tỉ lệ 98,6%, còn lại là vỏ thép và vỏ vật liệu mới. Số lượng tàu cá phân theo nhóm nghề khai thác 
chính như sau: nghề lưới kéo 18.363 chiếc, chiếm 19%; nghề lưới vây 6.556 chiếc, chiếm 6,8%; nghề lưới 
rê 34.931, chiếm 36,2%; nghề câu 15.728 chiếc, chiếm 16,3%; nghề khác 17.904 chiếc, chiếm 18,5%; tàu 
dịch vụ hậu cần 3.127 chiếc, chiếm 3,2%.

Mặc dù đã triển khai một số chính sách nhằm hướng tới khai thác thủy sản bền vững, tuy nhiên, ngành 
thủy sản Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức như: Sự suy giảm nguồn lợi thuỷ 
sản ở cả vùng biển và vùng nội địa; Ô nhiễm rác thải nhựa, suy thoái hệ sinh thái thuỷ sinh...Nguồn lợi 
hải sản có xu hướng giảm dần về trữ lượng, sản lượng và kích thước cá đánh bắt (trữ lượng hải sản giảm 
16%). Năng suất tôm nuôi quảng canh trong rừng ngập mặn bị giảm sút từ khoảng 200 kg/ha/vụ (năm 
1980) đến nay chỉ còn 80 kg/ha/vụ và 1 ha rừng ngập mặn trước đây có thể khai thác được khoảng 800 
kg thuỷ sản, nhưng hiện nay chỉ thu được 1/20 so với trước. Đây là thách thức mà Việt Nam cần quan tâm 
hơn nữa trong những năm tới đây89. 

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến khai thác IUU vẫn chưa có hiệu quả rõ ràng, trong đó chưa kiểm 
soát được các hoạt động hủy diệt, sai quy định ở các vùng biển nước ta và chưa kiểm soát hiệu quả sản 
lượng thủy sản khai thác lên bến.

Như vậy, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trong những năm tới khi thực hiện mục tiêu 14.4.  

89  https://kinhtexanh.vn/nguon-loi-thuy-san-suy-giam-do-o-nhiem-moi-truong-bien-14696.html.
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Mục tiêu 14.5: Đến năm 2030, diện tích các khu bảo tồn biển và ven biển đạt 3-5% diện tích tự 
nhiên, dựa trên cơ sở khoa học và phù hợp với luật pháp quốc gia và quốc tế (Mục tiêu 14.5. toàn 
cầu).

Chỉ tiêu 14.5.1: Diện tích các khu vực bảo tồn biển.

Lộ trình: Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn biển so với diện tích tự nhiên: Năm 2020: 0,24%; Năm 2025: 
2-3%; Năm 2030: 3-4%.

Theo Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010, đến năm 2015, thiết lập và đưa vào hoạt động 16 khu 
bảo tồn biển với tổng diện tích được quy hoạch là 270.271 ha, chiếm khoảng 0,24% diện tích vùng biển 
Việt Nam. Tuy nhiên, đến hết năm 2020, mới có 12/16 khu bảo tồn biển được thành lập và đi vào hoạt 
động, chiếm 0,185% diện tích vùng biển Việt Nam. Nhưng đến hết năm 2020, tổng diện tích vùng biển 
thuộc 12/16 khu bảo tồn đã đi vào hoạt động trên cả nước là 185.000 ha, tương ứng mới chiếm 0,185% 
diện tích vùng biển tự nhiên của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã quy hoạch 6/45 khu bảo tồn vùng nước 
nội địa cấp quốc gia90. 

Bảng 23. Danh sách các Khu bảo tồn biển Việt Nam được quy hoạch và thành lập

STT Tên gọi khu bảo tồn biển/tỉnh
Tổng diện 
tích (ha)

Trong đó diện 
tích biển (ha)

Đã thành lập/Chưa 
thành lập

1 Đảo Trần/Quảng Ninh 4.200 3.900 Đã được thành lập

2 Cô Tô/Quảng Ninh 7.850 4.000 Đã được thành lập

3 Bạch Long Vĩ/Hải Phòng 20.700 10.900 Đã được thành lập

4 Cát Bà/Hải Phòng 20.700 10.900 Đã được thành lập

5 Hòn Mê/Thanh Hóa 6.700 6.200 Chưa được thành lập

6 Cồn Cỏ/Quảng Trị 2.490 2.140 Đã được thành lập

7 Hải Vân – Sơn Chà/Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng 17.039 7.626 Chưa được thành lập

8 Cù Lao Chàm/Quảng Nam 8.265 6.716 Đã được thành lập

9 Lý Sơn/Quảng Ngãi 7.925 7.113 Đã được thành lập

10 Nam Yết/Khánh Hòa 35.000 20.000 Chưa được thành lập

11 Vịnh Nha Trang/Khánh Hòa 15.000 12.000 Đã được thành lập

12 Núi Chúa/Ninh Thuận 29.865 7.352 Đã được thành lập

13 Phú Quý/Bình Thuận 18.980 16.680 Chưa được thành lập

14 Hòn Cau/Bình Thuận 12.500 12.390 Đã được thành lập

15 Côn Đảo/Bà Rịa – Vũng Tàu 29.400 23.000 Đã được thành lập

16 Phú Quốc/Kiên Giang 33.657 18.700 Đã được thành lập

Nguồn: Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

90  Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Đầu tư cho các khu bảo tồn biển còn rất hạn chế. Nguồn ngân sách từ Trung ương chủ yếu đầu tư cho 
công tác điều tra, thiết lập quy hoạch chi tiết các khu bảo tồn biển, còn đầu tư về cơ sở hạ tầng cho các 
khu bảo tồn biển chủ yếu từ ngân sách địa phương và từ hỗ trợ của Chính phủ các nước và các tổ chức 
quốc tế.

Việc xây dựng các mô hình chuyển đổi sinh kế cho các hộ dân sống phụ thuộc vào khai thác nguồn lợi 
tự nhiên từ các khu bảo tồn biển luôn được Bộ NN&PTNT và Ban Quản lý các khu bảo tồn biển quan tâm 
thực hiện. Một số mô hình chuyển đổi sinh kế được thử nghiệm và áp dụng thành công tại các khu bảo 
tồn biển đã góp phần nâng cao đời sống của người dân sống trong và xung quanh các khu bảo tồn biển, 
giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên tại các khu bảo tồn biển điển hình như: mô hình homestay, cải 
hoán tàu khai thác hải sản ven bờ thành tàu chở khách du lịch tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm; hỗ trợ 
tài chính cho Chi Hội phụ nữ để phát triển nghề thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch tại Khu Bảo 
tồn biển Hòn Mun, Vịnh Nha Trang, nuôi nhông cát tại Núi Chúa...Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế thì 
hoạt động tạo sinh kế thay thế cho người dân sống trong và xung quanh các khu bảo tồn biển vẫn còn 
rất hạn chế, đặc biệt là tính bền vững của mô hình. Nhiều mô hình chỉ hoạt động hiệu quả khi có dự án 
hỗ trợ, khi dự án kết thúc đã không thể duy trì được, nguyên nhân chính là do thiếu kinh phí để duy trì 
hoạt động.

Với tốc độ thành lập và đưa vào hoạt động các khu bảo tồn như hiện nay, sẽ rất khó có khả năng hoàn 
thành lộ trình đề ra đến năm 2030 về diện tích các khu bảo tồn biển và ven biển đạt 3-5% diện tích tự 
nhiên. 

Mục tiêu 14.6: Đến năm 2030, nghiêm cấm các loại hình trợ cấp thủy sản dẫn đến việc đánh bắt 
quá mức hoặc đánh bắt phi pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tạo điều kiện cho 
việc đàm phán trợ cấp thủy sản của Tổ chức Thương mại Thế giới (Mục tiêu 14.6. toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Chính phủ đã có nhiều hành động thiết thực để ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ IUU. Việt Nam đã từng 
bước hoàn thiện thể chế quản lý nghề cá theo hướng phòng chống khai thác IUU, trong đó, chú trọng 
việc đánh giá nguồn lợi hải sản, xác định khả năng cho phép khai thác để quy hoạch cường lực khai thác; 
loại bỏ các hành vi khai thác hủy diệt và ngăn chặn tàu cá đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển của 
nước khác. Luật Thủy sản được Quốc hội thông qua vào ngày 21/11/2017 đã luật hóa các nội dung liên 
quan đến chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trong đó có khuyến 
nghị của Ủy ban Châu Âu (EC). 

Nếu thực hiện tốt các quy định của Luật Thủy sản cùng với việc bố trí, huy động đủ nguồn lực để thực 
hiện thì đến năm 2030, Việt Nam có thể đảm bảo đạt được mục tiêu 14.6. nói trên.
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TÓM LẠI

Nhìn chung, đến năm 2030, Việt Nam rất khó để hoàn thành mục tiêu PTBV số 14 về bảo tồn và sử 
dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển. Trong 6 mục tiêu cụ thể thuộc mục tiêu này, Việt 
Nam chỉ có thể đạt mục tiêu 14.6 liên quan đến nghiêm cấm các loại hình trợ cấp thủy sản. Các mục 
tiêu còn lại đều trong trạng thái rất khó đạt (mục tiêu 14.2 về bảo vệ các hệ sinh thái biển, ven biển, 
hải đảo; mục tiêu 14.5 về diện tích các khu bảo tồn biển và ven biển) hoặc gặp thách thức lớn (mục 
tiêu 14.1 về ngăn ngừa, giảm đáng kể và kiểm soát các loại ô nhiễm biển; mục tiêu 14.3 về giảm 
thiểu và xử lý tác động của a-xít hóa đại dương; mục tiêu 14.4 về quản lý bền vững khai thác hải sản 
và phục hồi trữ lượng hải sản). Đặc biệt, số liệu thống kê liên quan đến mục tiêu 14 hiện nay đang 
rất thiếu hoặc chưa được thu thập, khiến cho công tác giám sát, đánh giá gặp khó khăn. Môi trường 
biển hiện đang chịu tác động đáng kể và ngày càng tăng từ du lịch và các hoạt động kinh tế-xã hội 
dọc ven biển. Điều này đang đe dọa hệ sinh thái biển, nguồn lợi hải sản và từ đó tác động đến sinh 
kế của hàng triệu ngư dân Việt Nam.
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MỤC TIÊU 15:
Bảo vệ và phát triển rừng bền vững; bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ
hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất

500 kg
sừng tê giác 

hơn 20 tấn
vảy tê tê

25 tấn
ngà voi

Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu PTBV số 15 vào năm 2030,
đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt

liên quan đến chặt phá rừng; suy thoái đất đai; buôn bán, tiêu thụ động, thực vật hoang dã.

Tính đến cuối năm 2018,
có 43/63 tỉnh, thành phố
đã xây dựng kế hoạch hành
động đa dạng sinh học;
19/63 tỉnh, thành phố đã
phê duyệt quy hoạch bảo tồn
đa dạng sinh học cấp tỉnh

Tính đến cuối năm 2017, cả nước có 169 khu bảo tồn
(với diện tích khoảng 2.108.500 ha)

Đến cuối năm 2019:

Diện tích rừng

(cuối năm 2019)

Độ che phủ rừng

(cuối năm 2019)

Tốc độ tăng trưởng
diện tích rừng

(2010-2019)

Tỷ lệ diện tích đất bị thoái hóa:

14,6 triệu ha 41,89% 0,26%/năm

Tiền dịch vụ môi trường rừng

2.800 tỷ đồng

Diện tích có chứng chỉ
rừng quản lý bền vững

269.163ha

31,7% (năm 2017)

Tổng số loại động vật nguy cấp, quý, hiếm được
ưu tiên bảo vệ: 99 loài. Tuy nhiên nơi cư trú đang
bị thu hẹp và nhiều loài đang đứng trước nguy cơ

tuyệt chủng cao

Đã truy tố 53 vụ việc
vi phạm công ước 
CITES (2018-2020)

và thu giữ được:
30.000 nguồn gen cây trồng nông nghiệp

đã được thu thập và lưu giữ
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Mục tiêu 15.1: Đến năm 2030, đảm bảo sự bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững các hệ sinh thái 
đất ngập nước quan trọng, các dịch vụ hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh thái rừng và đất khô hạn 
theo các quy định quốc tế (Mục tiêu 15.1. toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Thực hiện Luật Đa dạng sinh học, Bộ TN&MT đã rà soát, đánh giá theo các tiêu chí và phân loại khu bảo 
tồn và công bố Danh mục các khu bảo tồn91 (Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2015). Theo đó, 
tính đến cuối năm 2018, có 43/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch hành động đa dạng 
sinh học và 19/63 tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh92. Đến tháng 5/2015, 
Việt Nam có 166 khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích 2.106.051 ha chiếm 6,36% diện tích lãnh thổ trong 
đó  31 vườn quốc gia, 64 khu dự trữ thiên nhiên, 16 khu bảo tồn loài, 55 khu bảo vệ cảnh quan93.

Từ năm 2015 đến nay, Bộ TN&MT đã phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất nâng cấp 01 khu dự trữ 
thiên nhiên thành vườn quốc gia, nâng cấp 1 khu bảo tồn loài và sinh cảnh và 2 khu bảo tồn biển thành 
khu dự trữ thiên nhiên và thành lập mới 03 khu bảo tồn (KBT). Tính đến cuối năm 2017, cả nước có 169 
KBT với diện tích khoảng 2.108.500 ha. So với năm 2015 đã tăng thêm 3 KBT thiên nhiên và tăng diện 
tích lên khoảng 2.500 ha. Bên cạnh hệ thống KBT thiên nhiên, Việt Nam còn có nhiều khu đạt các tiêu chí 
quốc tế bao gồm 10 khu dự trữ sinh quyển, 6 khu di sản ASEAN; 2 khu dự trữ thiên nhiên thế giới 94,95,96,97

Về hệ sinh thái (HST) đất ngập nước (ĐNN), Việt Nam có khoảng 12 triệu ha ĐNN, phân bố ở hầu hết 
các vùng trong cả nước. ĐDSH của ĐNN Việt Nam có giá trị lớn với 1028 loài cá, 848 loài chim, 800 loài 
động vật không xương sống ở HST nước ngọt và trên 11.000 loài sống ở HST ĐNN biển, ven biển. Ý thức 
được vai trò, giá trị các vùng ĐNN, Việt Nam đã chính thức gia nhập Công ước Ramsar năm 1989. Từ đó 
đến nay, Việt Nam đã đề cử và được công nhận 11 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu 
Ramsar).

Về việc đẩy mạnh dịch vụ hệ sinh thái, trong những năm qua, kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch 
vụ môi trường rừng (DVMTR) đã đạt được nhiều thành công. Giai đoạn 2011-2017, ba loại chi trả dịch vụ 
môi trường rừng đã thực hiện gồm: Dịch vụ bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, bồi lắng lòng hồ, lòng sông, 
lòng suối; Dịch vụ điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; Dịch vụ bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch. Giai 
đoạn 2018 đã mở rộng thí điểm thực hiện đối với 2 DVMTR mới là hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng 
và dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi 
trồng thủy sản. Từ các thành công đạt được, các bộ ngành đang tiếp tục nghiên cứu phương pháp luận 
và thử nghiệm việc thực hiện chi trả các dịch vụ HST khác như HST biển, HST đất ngập nước...

91  Trước khi công bố danh mục này, các báo cáo đều sử dụng danh mục rừng đặc dụng của Bộ NN&PTNT.
92   Hoàng Thị Thanh Nhàn (2018) Bài trình bày Báo cáo 25 năm đồng hành cùng công ước ĐDSH. Xây dựng đối tác để thực hiện 

mục tiêu BT ĐDSH, hội thảo của Tổng Cục Môi trường ngày 21/5/2018.
93   Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các Khu 

bảo tồn.
94 VQG Chư Mom Rây (Kon Tum), VQG Kon Ka Kinh (Gia Lai), VQG Hoàng Liên (Lào Cai), VQG U Minh Thượng (Kiên Giang), VQG 

Ba Bể (Bắc Kạn), VQG Bái Tử Long (Quảng Ninh).
95 Bộ NN&PTNT (2019), Báo cáo thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020.
96 Tổng cục Môi trường (2019), Báo cáo thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020.
97 Tổng cục Môi trường (2019), Báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
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Mục tiêu 15.2: Đến năm 2020, giảm cơ bản việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục 
đích khác; đến năm 2030, tăng cường thực hiện quản lý bền vững các loại rừng, ngăn chặn chặt 
phá rừng, phục hồi rừng đã suy thoái, đẩy mạnh trồng và tái sinh rừng, đưa độ che phủ rừng lên 
khoảng 44-45% trên toàn quốc (Mục tiêu 15.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 15.2.1: Diện tích rừng hiện có.

Lộ trình: Không có.

Tính đến 31/12/2019, diện tích rừng toàn quốc là hơn 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên là gần 10,3 
triệu ha, rừng trồng là hơn 4,3 triệu ha. 

Hình 83. Diện tích rừng (nghìn ha)* 

10
.3

05
 

10
.2

85
 

10
.4

24
 

10
.3

98
 

10
.1

00
 

10
.1

76
 

10
.2

42
 

10
.2

36
 

10
.2

56
 

10
.2

92
 

3.
08

3 

3.
23

0 

3.
43

8 

3.
55

6 

3.
69

6 

3.
88

6 

4.
13

6 

4.
17

9 

4.
23

6 

4.
31

7 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

D
iệ

n 
tíc

h 
(N

gh
ìn

 h
a)

Rừng tự nhiên Rừng trồng

Chú thích (*): bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng.

Nguồn: Tổng hợp từ Quyết định hàng năm về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc của Bộ NN&PTNT

Chỉ tiêu 15.2.2: Tỷ lệ che phủ rừng.

Lộ trình: Năm 2020: 42%; Năm 2025: 42%; Năm 2030: 42,8%.

Tính đến 31/12/2019, độ che phủ rừng của cả nước đạt 41,89%, gần đạt lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 15.2.2 
vào năm 2020. Đây là nhờ những nỗ lực trong công tác trồng rừng và bảo vệ rừng được triển khai những 
năm gần đây. Hoạt động khai thác rừng tự nhiên được quản lý chặt chẽ hơn, trong đó có việc thực hiện 
đóng cửa rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc từ năm 2017. Nhờ đó, diện tích rừng tự nhiên đã có xu 
hướng tăng trở lại trong những năm gần đây, từ 10,24 triệu ha năm 2016 lên gần 10,3 triệu ha năm 2019.

Với tốc độ tăng trưởng diện tích rừng trong thời gian qua (trung bình 0,26%/năm giai đoạn 2010-2019), 
Việt Nam có thể nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 42% vào năm 2020 và lên 42,8% vào năm 2030 như lộ trình 
đặt ra cho mục tiêu 15.2.
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Hình 84. Diễn biến độ che phủ rừng qua các năm
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Nguồn: Tổng hợp từ Quyết định hàng năm về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc của Bộ NN&PTNT; Dự báo: tính toán 
của chuyên gia

Dịch vụ môi trường rừng trở thành nguồn tài chính quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và 
phát triển rừng, tăng thu nhập cho chủ rừng, giảm áp lực chi ngân sách. Đến hết tháng 11/2019, cả nước 
đã thu được trên 2.800 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng,  đã chi 636 tỷ đồng và chi trả bằng hình 
thức không dùng tiền mặt. Về quản lý rừng bền vững: Diện tích có chứng chỉ quản lý rừng bền vững 
toàn quốc đến cuối năm 2019 đạt 269.163 ha trên địa bàn 24 tỉnh, trong đó, diện tích được cấp chứng chỉ 
rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam là 10.000 ha. Diện tích được cấp mới chứng chỉ quản 
lý rừng bền vững trong năm 2019 là: 42.924 ha.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây, song Việt Nam vẫn sẽ gặp thách 
thức để đạt mục tiêu 15.2 trong thời gian tới. Việt Nam cần chú trọng hơn nữa công tác bảo vệ rừng tự 
nhiên, kiểm soát nạn khai thác, chặt phá trái phép rừng tự nhiên và phòng, kiểm soát nạn cháy rừng 
trong những năm tới. Năm 2019 đã phát hiện 10.039 vụ vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp; diện 
tích bị thiệt hại do phá là 537 ha (trong đó, vi phạm về phá rừng trái phép, khai thác rừng trái phép và sử 
dụng đất lâm nghiệp là 2.595 vụ).

Mục tiêu 15.3: Đến năm 2030, tăng cường phòng, chống sa mạc hóa, khôi phục đất thoái hóa, bao 
gồm đất bị ảnh hưởng bởi hiện tượng sa mạc hóa, hạn hán, lũ lụt và do các nguyên nhân khác 
(Mục tiêu 15.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu 15.3.1: Tỷ lệ diện tích đất bị thoái hóa.

Lộ trình: Không có.

Tính đến năm 2017, tỷ lệ diện tích đất bị thoái hóa trên cả nước là 31,7%. Theo ước tính, với tốc độ tăng 
như hiện nay, tỷ lệ này có thể đạt tới mức 32,6% vào năm 2020 và 35,5% vào năm 2030.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động phát triển kinh tế xã hội, thoái hóa đất ở Việt Nam có 
xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ thoái hóa do gia tăng quá trình xói mòn, rửa trôi, trượt lở đất, 
hoang hóa, ngập úng… Hoang mạc hóa đất có xu hướng gia tăng do sự biến đổi bất thường của khí hậu, 
thời tiết, tập trung nhiều ở khu vực Nam Trung Bộ.  
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Cùng với hạn hán, tình trạng nước biển dâng dẫn đến gia tăng xâm nhập mặn và đất bị nhiễm phèn. 
Diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn phân bố dọc bờ biển từ Bắc vào Nam, trong đó lớn nhất là ở 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khu vực phía Bắc như Thái Bình, Hải Dương và 
Quảng Ninh.

Với xu hướng như vậy, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trong tiến trình thực hiện mục tiêu 15.3.

Hình 85. Tỷ lệ diện tích đất bị thoái hóa qua các năm (%)
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Nguồn: Bộ TN&MT; Dự báo: tính toán của chuyên gia 

Mục tiêu 15.4: Đến năm 2030, đảm bảo bảo tồn các hệ sinh thái rừng có tầm quan trọng quốc gia 
và quốc tế, bao gồm cả tính đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái, phục vụ cho phát triển bền 
vững (Mục tiêu 15.4 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Hệ thống các khu bảo tồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 
30/10/2014, với mục tiêu phát triển diện tích rừng đặc dụng đến năm 2020 đạt khoảng 2.400.000 ha, 
bao gồm gồm: 34 Vườn quốc gia, 58 Khu bảo tồn thiên nhiên, 14 Khu bảo tồn loài/sinh cảnh, 61 Khu bảo 
vệ cảnh quan và các Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học. 

Đến nay, tổng diện tích rừng đặc dụng đã được xác lập mới tại thời điểm hiện tại là 116.144 ha; trong 
đó, giai đoạn 2018-2020 thành lập mới được 12 khu rừng đặc dụng với tổng diện tích là 56.257 ha; Rà 
soát quy hoạch chuyển tiếp 146 khu, gồm: 30 vườn quốc gia, 52 khu dự trữ thiên nhiên, 08 khu bảo tồn 
loài và sinh cảnh, 09 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa hoc và 47 khu bảo vệ cảnh quan, văn hóa, 
lịch sử

Việt Nam đã có 6 khu dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo được công nhận gồm: Cát Bà, Vùng ngập 
nước sông Hồng, Rừng ngập mặn Cần Giờ, Cù Lao Chàm, Cà Mau, Vùng ven biển và hải đảo Kiên Giang; 
03 khu còn lại là Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, miền tây Nghệ An và Langbiang.
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Chương trình vườn di sản ASEAN đã được Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN thống nhất thực hiện 
từ năm 2003. Theo đó, các vườn di sản ASEAN được thiết lập với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học có 
tầm quan trọng của khu vực và quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục về môi trường, góp 
phần thể hiện nguyện vọng của người dân các nước thành viên ASEAN về bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên, hướng tới phát triển bền vững.

Hiện nay, Việt Nam trở thành quốc gia thành viên có nhiều Vườn di sản ASEAN nhất trong khu vực với 
10 vườn quốc gia được công nhận là: Vườn quốc gia Ba Bể (2003); Vườn quốc gia Chư Mom Ray (2003); 
Vườn quốc gia Hoàng Liên (2003);  Vườn quốc gia Kon Ka Kinh  (2003); Vườn quốc gia U Minh Thượng 
(2012), Vườn quốc gia Bái Tử Long (2016), Vườn quốc gia Vũ Quang, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, Vườn 
quốc gia Lò Gò-Xa Mát và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (2019)98.

Mục tiêu 15.5: Đến năm 2030 thực hiện những hành động cấp thiết để ngăn chặn và tiến đến chấm 
dứt sự suy thoái nơi cư trú tự nhiên các hệ sinh thái, bảo vệ và ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của 
các loài động, thực vật nguy cấp (Mục tiêu 15.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Số chương trình gây nuôi bảo tồn và tái thả một số loài ưu tiên bảo vệ được xây dựng và ban 
hành: Năm 2020: 1 loài; Năm 2025: 2 loài; Năm 2030: 3 loài.

Trong những năm qua, nhiều văn bản đã được ban hành để ngăn chặn sự suy thoái nơi cư trú tự nhiên 
các hệ sinh thái. Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến 2020, tầm nhìn 2030 cũng đề ra 
các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện về phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái. Đối với phục 
hồi rừng ngập mặn, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển 
ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015.

Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu điều tra, đánh giá toàn diện về mức độ suy thoái của các hệ sinh 
thái và cũng chưa có bộ tiêu chí ban hành chính thức về đánh giá mức độ suy thoái của các hệ sinh thái 
tự nhiên nhưng theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, hệ sinh thái thảm cỏ biển hiện đang đứng trước nguy 
cơ bị suy thoái, với khoảng 100 loài sinh vật biển có nguy cơ đe dọa và quý hiếm đã được đưa vào Sách 
đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ IUCN để yêu cầu phải có biện pháp bảo vệ. Hệ sinh thái rừng ngập mặn 
cũng đang bị suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều nhiệm vụ, dự án trồng 
rừng và phục hồi rừng ngập mặn đã đạt được kết quả tích cực, rừng ngập mặn được nâng cao về chất 
lượng và diện tích, cụ thể diện tích rừng ngập mặn tăng 18,1 nghìn ha trong giai đoạn 2010- 2018.

Công tác bảo tồn loài động, thực vật hoang dã tiếp tục được quan tâm. Tiêu chí và Danh mục loài nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được ban hành tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP và sửa đổi tại Nghị 
định 64/2019/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, tổng số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã 
tăng từ 83 loài lên 99 loài. Mới đây, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP đã ban hành Danh mục thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Một số chương trình, đề án đã được triển khai thực hiện để bảo tồn 
các loài động vật hoang dã, quý hiếm như voi, rùa biển, linh trưởng như Kế hoạch hành động khẩn cấp 
đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam (Quyết định 940/QĐ-TTg ngày 19/7/2012); Đề án tổng thể bảo 
tồn loài voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 
2016-2025 (Quyết định số 811/QĐ-BNN-TCTS ngày 14/3/2016);  Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn 
các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Quyết định 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017) 
và nhiều dự án, hoạt động bảo tồn loài được triển khai bởi các tổ chức quốc tế ở một số địa phương 
như Dự án bảo tồn và giám sát tại chỗ các loài linh trưởng ở VQG Cát Bà, KBT Na Hang; sao la ở Quảng 
Nam và Thừa Thiên Huế; voi ở VQG Yok Đôn; cò thìa ở VQG Xuân Thủy; trai tai tượng ở các VQG, KBT biển 

98  Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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các vùng biển miền Trung, Đông và Tây Nam Bộ; Dự án “Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học 
thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam”. 
Nhiều cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đã được thành lập bao gồm các vườn cây thuốc; các trung tâm, 
ngân hàng bảo tồn nguồn gen và; các trung tâm cứu trợ động, thực vật ở các VQG và các cơ sở ở Hà Nội, 
TP HCM, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Dương99.

Tuy nhiên, nơi cư trú của động vật hoang dã vẫn bị thu hẹp do thay đổi phương thức sử dụng đất. Nhiều 
loài đang ở mức báo động, đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng cao.

Mục tiêu 15.6: Đảm bảo chia sẻ công bằng và bình đẳng lợi ích từ việc sử dụng các nguồn gen và 
tăng cường tiếp cận hợp lý các nguồn gen theo cam kết quốc tế (Mục tiêu 15.6 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Tỷ lệ số tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tham gia vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen: Năm 2020: 20%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 100%.

Việt Nam đã gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen, chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích 
từ việc sử dụng nguồn gen theo Công ước Đa dạng sịnh học từ năm 2014. Nghị định số 59/2017/NĐ-
CP về việc quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen đã được ban hành; 
các đề án, chương trình bảo tồn gen tiếp tục được triển khai như Đề án tăng cường năng lực về quản lý 
tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen; Chương 
trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 
1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015); Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng 
đến năm 2030 (Quyết định số 1976/QĐ-TTg).

Công tác lưu giữ các nguồn gen đã đạt được kết quả tốt và công tác đánh giá di truyền, tính trạng chống 
chịu và phân tích chất lượng để phục vụ sản xuất đang từng bước được đẩy mạnh. Đến nay đã thu thập, 
lưu giữ được khoảng 30.000 nguồn gen cây trồng nông nghiệp; trên 2.000 loại cây lâm nghiệp; lập danh 
mục và lưu giữ 730 loài cây thuốc cần bảo tồn; khoảng 70 đối tượng vật nuôi và 87 giống thuộc 75 loài 
thủy sản nước ngọt, 12 nguồn gen cá biển, 2 nguồn gen giáp xác, 4 nguồn gen nhuyễn thể, khoảng 
22.000 chủng vi sinh vật. Từ đó, đã chọn lọc được gần 200 đối tượng có tiềm năng để phát triển thành 
sản phẩm hàng hóa có giá trị. Trong số đó, hơn 20 nguồn gen đã được nghiên cứu xây dựng thành công 
các quy trình kỹ thuật để nhân rộng và chế biến tạo sản phẩm, nâng cấp quy mô sản xuất, góp phần tạo 
ra nguồn thu ổn định tái đầu tư cho công tác bảo tồn100. 

Mục tiêu 15.7: Ngăn chặn và xử lý các hành động khai thác, buôn bán và tiêu thụ trái phép các loài 
động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng và các sản phẩm của chúng (Mục tiêu 15.7 toàn 
cầu).

Chỉ tiêu 15.7.1: Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang 
dã được phát hiện.

Lộ trình: Năm 2020: Không tăng so với năm 2010; Năm 2025: Không tăng so với năm 2010; Năm 2030: 
Không tăng so với năm 2010.

Việt Nam được xếp là một trong những quốc gia đa dạng sinh học cao trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian 
qua vấn nạn khai thác, tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp, đang trở thành một vấn đề nghiêm 
trọng, gây ra mối đe dọa lớn đối với ÐDSH, nhiều loài động vật hoang dã đứng trước nguy cơ tuyệt 
chủng hoặc tới bên bờ của sự tuyệt chủng. 

99   Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
100   Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã chủ động xây dựng các tài liệu, cẩm nang hướng dẫn nhận dạng loài, 
các quy định của CITES và pháp luật Việt Nam về bảo vệ loài hoang dã nguy cấp, trang bị và cập nhật kiến 
thức cho các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp.

Với vai trò tích cực trong thực thi Công ước CITES, Việt Nam đã thể hiện nhiều nỗ lực trong công tác điều 
tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm Công ước. Tính từ năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng của 
Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ 25 tấn ngà voi, 500kg sừng tê giác và  hơn 20 tấn vảy tê tê, nhiều mẫu 
vật san hô đen, rùa sống, rắn ráo, xương hổ, vỏ trai tai tượng, gỗ các loại... Các cơ quan tư pháp cũng đã 
truy tố 53 vụ việc, xét xử 31 vụ án và 34 đối tượng có hành vi vi phạm Công ước. Tất cả những nỗ lực trên 
đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao101. 

Tuy nhiên, để duy trì kết quả như hiện nay, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp luật và sự tham gia của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã; xã hội hóa 
công tác bảo tồn ÐDSH và đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về ÐDSH.

Đối với chỉ tiêu 15.7.1 hiện chưa có đủ số liệu để đánh giá có đạt được lộ trình đặt ra theo chỉ tiêu 15.7.1.

Mục tiêu 15.8: Đến năm 2020, có biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa, kiểm soát và phòng trừ các 
loài sinh vật ngoại lai xâm hại đối với các hệ sinh thái đất và nước; tăng cường quản lý an toàn sinh 
học đối với sinh vật biến đổi gen ( Mục tiêu 15.8).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Chương trình kiểm soát đối với loài ngoại lai xâm hại cụ thể được xây dựng và ban hành: Năm 
2020: 1 loài; Năm 2025: 2 loài; Năm 2030: 3 loài.

Công tác kiểm soát du nhập các loài ngoại lai xâm hại đã được quy định tại Luật Đa dạng sinh học năm 
2008. Tiếp đó, ngày 17/12/2012, Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam 
đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định 1896/QĐ-TTg. Gần đây, Bộ TN&MT đã tiến hành rà soát, 
đánh giá và ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 quy định Tiêu chí xác 
định loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại thay thế cho Thông tư liên tịch giữa Bộ 
TN&MT và Bộ NN&PTNT số 27/2013/TTLT-BTNMT - BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 quy định tiêu 
định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại. Trên cơ sở đó, 
danh mục loài ngoại lai xâm hại đã giảm từ 25 loài năm 2013 xuống còn 19 loài và Danh mục loài ngoại 
lai có nguy cơ xâm hại giảm từ 56 loài năm 2013 xuống 51 loài.

Công tác tăng cường quản lý rủi ro từ sinh vật biến đổi gen cũng đã được quy định tại Luật Đa dạng 
sinh học năm 2008. Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh 
học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và Nghị định 
108/2011/NĐ-CP ngày 30/11/2011 sửa đổi Nghị định 69. Hệ thống quản lý an toàn sinh học do 2 Bộ 
chủ trì, Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT đang được hình thành và đi vào hoạt động. Kết quả, giai đoạn 2014-
2016, công tác quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen đã có những bước tiến đáng kể, Bộ 
TN&MT đã tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho 05 sự kiện ngô biến đổi 
gen; Bộ NN&PTNT tiến hành thẩm định và cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực 
phẩm, thức ăn chăn nuôi cho 13 sự kiện ngô biến đổi gen và 8 sự kiện đậu tương biến đổi gen. Ngoài ra, 
đã tiến hành các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về sinh vật biến đổi gen và công 
khai thông tin về sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, ĐDSH, sức khỏe con người và vật nuôi.

101  Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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TÓM LẠI

Mặc dù đạt nhiều kết quả đối với 4 mục tiêu cụ thể (mục tiêu 15.1 về bảo tồn và phục hồi các hệ sinh 
thái đất ngập nước; mục tiêu 15.2 về tăng độ che phủ rừng; mục tiêu 15.4 về bảo tồn các hệ sinh thái 
rừng có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế và mục tiêu 15.8 về ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại 
lai và sinh vật biến đổi gen) nhưng Việt Nam còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức để đạt được 
mục tiêu PTBV số 15, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nữa trong thời gian 
tới. Những vấn đề cần tập trung giải quyết trong những năm tới đây gồm: i) Hoạt động chặt phá 
rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp, có tổ chức; (ii) Suy thoái đất đai; (iii) Thu hẹp nơi cư trú tự nhiên và 
nguy cơ tuyệt chủng của một số loài nguy cấp; iv) Việc khai thác, buôn bán, tiêu thụ động, thực vật 
hoang dã nguy cấp vẫn diễn ra chưa kiểm soát được; v) Nguồn lực tài chính đảm bảo thực thi quản lý 
Nhà nước về hệ sinh thái, khu bảo tồn nói riêng và đa dạng sinh học nói chung còn hết sức hạn chế. 
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MỤC TIÊU 16:
Thúc đẩy xã hội hòa bình, công bằng, bình đẳng vì phát triển bền vững
tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể
chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp

Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu PTBV
số 16 vào năm 2030. Các vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực,

đặc biệt đối với trẻ em, chống tham nhũng, phát huy vai trò và sự tham
gia của người dân cần tiếp thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới.

2015-10/2020 2016-2020

2016-2019 2016-5/2019

Đã phát hiện 1.643 vụ mua
bán người và giải cứu

3.912 nạn nhân.

Số vụ phạm pháp hình
sự giảm bình quân

3,85%/năm

Số nạn nhân bị bạo lực
gia đình được phát hiện,

hỗ trợ là 169.496
lượt người.

Số vụ bạo lực gia đình và
trẻ em có báo cáo với

chính quyền địa phương
là 513.184 vụ.

Tỷ lệ người dân phải trả chi phí
không chính thức (PAPI 2015-2019)

có xu hướng giảm dần

Năm 2019, có 53,6% doanh nghiệp phải trả chi phí không
chính thức khi liên hệ và làm việc với cơ quan công quyền,

giảm mạnh so với năm 2015 (PCI 2015-2019)

Kiểm soát tham nhũng đã có chuyển biến tích cực.
Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI)
tăng từ 31 lên 37 điểm (2015-2019)

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS):
Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi được đăng ký 

khai sinh đạt 98,8% (2019)80,9% 84,45%
(2017) (2019)

Có 87,58% xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2019)
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Mục tiêu 16.1: Giảm đáng kể tất cả các hình thức bạo lực và tỷ lệ tử vong liên quan đến bạo lực ở 
mọi nơi (Mục tiêu 16.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 16.1.1: Tỷ lệ dân số từ 15-65 tuổi bị bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong 12 tháng qua.

Lộ trình: Không có.

Liên quan đến chỉ tiêu 16.1.1, hiện chưa có số liệu thống kê để đánh giá chỉ tiêu này mà mới chỉ có nguồn 
thống kê duy nhất liên quan tới Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái do TCTK thực 
hiện năm 2010 và 2019 và kết quả của cuộc điều tra này đã được trình bày tại mục tiêu cụ thể 5.2 (chỉ tiêu 
5.2.1 và 5.2.1). Tuy nhiên, các số liệu từ cuộc điều tra này mới chỉ phản ánh tình hình bạo lực thể chất, tinh 
thần và tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, trong khi chỉ tiêu 16.1.1 lại có phạm vi rộng hơn, liên quan 
tới dân số từ 15-65 tuổi bị bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục. Vì vậy tới đây cần có cuộc điều tra quốc 
gia với phạm vi rộng hơn để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu PTBV 16.1 theo chỉ tiêu 16.1.1. 

Trong những năm gần đây, Chính phủ và Bộ Công an đã thực hiện nhiều chính sách và biện pháp cụ 
thể để phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội, vi 
phạm pháp luật. Bên cạnh thực hiện Đề án “chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn 
xã hội đến năm 2020”, công tác dân vận, vận động tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi 
vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực đã được tăng cường. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 
mít tinh hưởng ứng “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, “Ngày toàn dân phòng, 
chống mua bán người”… đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh giác của nhân dân và phòng 
ngừa, răn đe tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi bạo lực. Kết quả là số vụ phạm pháp hình sự giai đoạn 
2016-2020 bình quân giảm 3,85%, năm sau giảm hơn năm trước102. 

Mặc dù đã đạt một số kết quả trong việc thực hiện mục tiêu 16.1, song công tác phòng ngừa một số loại 
tội phạm và hành vi vi phạm liên quan đến bạo lực còn hạn chế, hiệu quả thấp, nhất là phòng ngừa xã 
hội. Số vụ phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng hoạt động của một số loại tội phạm hình sự, ma túy, 
mua bán người vẫn còn diễn biến phức tạp, nhóm tội phạm do nguyên nhân xã hội và mang tính bạo 
lực có chiều hướng gia tăng; các tội phạm liên quan đến bạo lực, chiếm đoạt tài sản vẫn chiếm tỷ lệ chủ 
yếu trong cơ cấu tội phạm hình sự. Những vấn đề này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc thực hiện 
mục tiêu 16.1 trong thời gian tới đây.

Mục tiêu 16.2: Phòng ngừa và giảm đáng kể tình trạng xâm hại, bóc lột, mua bán và tất cả các hình 
thức bạo lực và tra tấn trẻ em và người chưa thành niên (Mục tiêu 16.2 toàn cầu).

Chỉ tiêu 16.2.1: Tỷ lệ người dưới 18 tuổi đã từng bị người chăm sóc, nuôi dưỡng xử phạt về thể chất hoặc 
bị xử phạt về tinh thần trong tháng qua.

Lộ trình: Không có.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động và phối hợp thực hiện 
công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương nhằm giảm tối đa 
các tổn thương cho trẻ em bị xâm hại. Đã thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn 
nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. 100% các trường hợp xác định là nạn nhân có nhu cầu 
được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe, trợ giúp pháp lý; nhiều nạn nhân được trợ cấp khó 
khăn, học nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống hòa nhập cộng đồng. Theo số liệu của Bộ Công an, từ 
năm 2015 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện 1.643 vụ mua bán người, giải cứu 3.912 nạn nhân, xử 

102  Công văn số 955/BC-BCA-V01 ngày 8/10/2020 của Bộ Công an báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững.
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lý 1.846 đối tượng.

Về số liệu đối với chỉ tiêu 16.2.1, có thể thu thập được từ các cuộc điều tra đánh giá các mục tiêu về phụ 
nữ và trẻ em (MICS) do TCTK và UNICEF thực hiện, tuy nhiên hiện chỉ có số liệu đến năm 2014. Năm 2020, 
TCTK và UNICEF đang tiếp tục thực hiện cuộc điều tra này với tên gọi Điều tra các Mục tiêu PTBV về Trẻ 
em và Phụ nữ. Dự kiến đến năm 2021 sẽ có số liệu cập nhật. Kết quả Điều tra MICS năm 2014 cho thấy 
có tới trên 93% trẻ từ 1-14 tuổi từng trải qua các biện pháp kỷ luật bạo lực. Trong đó, trẻ bị trừng phạt 
về tâm lý là nhiều nhất, tới gần 90%; tiếp đến là trừng phạt về thể chất chiếm gần 61% và trừng phạt 
thể chất nghiêm trọng chiếm hơn 9% số trẻ được hỏi. Theo Báo cáo khảo sát Tiếng nói trẻ em của Viện 
nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ trẻ em (công bố tháng 6 năm 2020) tại 
7 tỉnh thành phố với hơn 1700 trẻ em tham gia, có đến 82,2% trẻ đã từng trực tiếp chứng kiến các bạn 
và/hoặc anh, chị, em của mình bị người lớn xử phạt khi mắc lỗi. Kết quả này cho thấy hiện tượng người 
lớn xử phạt trẻ khi mắc lỗi là khá phổ biến. Trong đó, hình thức xử phạt mà nhiều trẻ chứng kiến nhất là 
mắng chửi (63,2%). Cũng theo kết quả khảo sát này, cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ trong nhà trường đã chứng kiến 
các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần tại trường. 

Như vậy, việc thực hiện mục tiêu 16.2 theo chỉ tiêu 16.2.1 tới đây sẽ gặp nhiều khó khăn khi việc trừng 
phạt trẻ nhỏ tại gia đình bởi bố mẹ hay người bảo trợ xẩy ra tương đối thường xuyên.

Chỉ tiêu 16.2.2. Tỷ lệ người từ 18-29 tuổi đã từng bị bạo lực tình dục trước 18 tuổi.

Lộ trình: Không có.

Số liệu thống kê về chỉ tiêu này đối với nữ giới có thể thu thập được từ Kết quả điều tra quốc gia về bạo 
lực phụ nữ Việt Nam do TCTK thực hiện năm 2019 (đã được trình bày ở Mục tiêu 5). Tuy nhiên, nếu xét cả 
nam giới nữa thì hiện chưa có cuộc điều tra nào đề cập tới vấn đề này. Vì vậy, hiện tại chưa thể phân tích 
và dự báo xu thế của chỉ tiêu 16.2.1.

Chỉ tiêu 16.2.3. Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền.

Lộ trình: Không có.

Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về 
thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Trong giai đoạn từ 2008-2018, đã có 
293.588 vụ bạo lực gia đình103, 104. Tuy nhiên, theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, từ 1/7/2008 đến 
30/9/2018, trong số 1.384.660 vụ ly hôn Tòa đã giải quyết thì có 1.060.767 vụ xuất phát từ nguyên nhân 
bạo lực gia đình105. 

Theo số liệu thống kê của các địa phương, số lượng vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em có báo với chính 
quyền từ năm 2016 đến tháng 5/2019 là 513.184 vụ.

103 http://vneconomy.vn/bao-luc-gia-dinh-so-lieu-tu-toa-an-gap-ba-thong-ke-cua-bo-20181023085534254.htm
104  https://bvhttdl.gov.vn/gia-dinh-620468.htm
105  https://www.sggp.org.vn/80-vu-ly-hon-hang-nam-la-do-bao-luc-gia-dinh-564942.html
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Bảng 24. Số vụ bạo lực gia đình và trẻ em có báo cáo với chính quyền từ 2016-5/2019

Năm Tổng số
Trong đó

Trẻ em
Nạn nhân bạo lực gia đình khó 

khăn tài chính

2016 87.421 3.478* 315

2017 85.987 4.736** 114

2018 50.547 2.684 197

05/2019 16.345 1.584 110

Tổng 513.184 12.482 736

* Năm 2016: chỉ trẻ em không nơi nương tựa được TGPL; ** Năm 2017: gồm cả trẻ em không nơi nương tựa và trẻ em theo 
quy định của Luật Trẻ em 2016

Nguồn: Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới trong mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư-GIZ, 2019

Theo Báo cáo số 474/BC-CP ngày 6/10/2020 về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 
và giai đoạn 2011-2020, số nạn nhân bị bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về tâm lý, pháp lý, 
được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2019 
là 169.496 lượt người. 

Mặc dù chưa có số liệu về chỉ tiêu 16.2.3 (về số nạn nhân bị bạo lực gia đình), song những con số thống 
kê ở trên cho thấy, bạo lực gia đình vẫn là vấn đề nhức nhối và nguyên nhân chủ yếu của bạo lực gia đình 
là do bất bình đẳng giới vẫn tồn tại trong xã hội và mỗi gia đình. Nhận thức về pháp luật của người dân 
còn hạn chế cùng với đó là tư tưởng gia trưởng. Cộng đồng, chính quyền, đoàn thể thiếu quan tâm, coi 
bạo lực gia đình là chuyện riêng tư, chỉ can thiệp khi gây ra hậu quả nghiêm trọng. Kinh tế khó khăn đi 
kèm với tệ nạn xã hội (nghiện rượu, cờ bạc...) cũng được kể đến như một nguyên nhân khác.

Như vậy, tuy không đặt lộ trình cho cả 3 chỉ tiêu ở trên nhưng qua phân tích trên đây có thể thấy Việt 
Nam sẽ khó đạt mục tiêu 16.2 nếu như không có những chính sách và biện pháp có hiệu quả hơn nữa 
trong thời gian tới để giải quyết các tồn tại hiện nay liên quan tới mục tiêu này.

Mục tiêu 16.3: Thúc đẩy pháp quyền, đảm bảo tiếp cận công lý bình đẳng cho tất cả mọi người 
(Mục tiêu 16.3 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Thúc đẩy pháp quyền, bảo đảm tiếp cận công lý bình đẳng luôn là mục tiêu hàng đầu mà Đảng và Nhà 
nước ta hướng tới, nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, cụ thể: 

Thứ nhất, hệ thống chính sách pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp, 
tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp từng bước được xây dựng, hoàn thiện theo những 
chủ trương và định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp. Pháp luật về tố tụng tư pháp từng bước được 
hoàn thiện; đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố 
tụng hành chính và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thứ hai, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan 
tư pháp có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại. Đã thực hiện thành công nhiệm vụ tăng thẩm quyền xét 
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xử cho Tòa án nhân dân cấp huyện, khắc phục tình trạng tồn đọng án ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa 
phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao. Đội ngũ luật sư phát triển nhanh về số lượng.

Thứ ba, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư 
pháp. Việc ban hành Luật thi hành án dân sự, Luật thi hành án hình sự tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức 
các cơ quan thi hành án, nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án, khắc phục được nhiều hạn chế, 
vướng mắc trước đây. 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những biểu hiện vi phạm công lý ở cả khía cạnh thể chế pháp quyền cũng 
như trong công tác bảo vệ công lý như: Vi phạm quy định của Hiến pháp, gây thiệt hại cho xã hội, xâm 
hại tới các quan hệ xã hội đã được Hiến pháp bảo vệ; Việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư 
pháp chưa theo đúng lộ trình.

Mục tiêu 16.4: Đến năm 2030, giảm đáng kể các dòng vũ khí và tài chính trái phép; tăng cường 
phục hồi và hoàn trả tài sản bị đánh cắp, đấu tranh với tất cả các loại hình tội phạm có tổ chức (Mục 
tiêu 16.4 toàn cầu)

Chỉ tiêu 16.4.1. Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép bị tịch thu trên một trăm nghìn dân.

Lộ trình: Không có.

Đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn 
dân tham gia tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm 
liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, các hành vi vi phạm về vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc 
hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó có chỉ tiêu “nâng tỷ lệ thu hồi 
tài sản trong các vụ án về tham nhũng đạt tỷ lệ trên 60%”. Đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án hình 
sự kinh tế, tham nhũng, kê biên, phong tỏa tài sản, thu hồi cho nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng106. 

Tăng cường hợp tác quốc tế, kịp thời nắm bắt tình hình, phòng ngừa, phối hợp ngăn chặn, đấu tranh có 
hiệu quả với các loại tội phạm, giải quyết các vấn đề tội phạm phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm có 
tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến bạo lực, rửa tiền, tài trợ khủng bố…

Trong giai đoạn 2010 - 2019, đã ghi nhận mức giảm đáng kể dòng vũ khí trái phép. Thống kê của Bộ 
Công an cho biết, năm 2019, 3211 khẩu súng đã bị tịch thu, giảm 31% so với năm 2018. Số kg thuốc nổ 
và số lượng kíp nổ cũng đã giảm đáng kể. Đáng chú ý, số lượng lựu đạn trái phép bị tịch thu là 0. Bên 
cạnh đó, một số loại vũ khí trái phép khác lại tăng rõ rệt. Công cụ hỗ trợ trái phép bị tịch thu là 822 công 
cụ, tăng 10% so với năm 2018 và gấp 4 lần năm 2010. Số viên đạn tịch thu đã từ 6245 viên vào năm 2018 
lên 20600 viên vào năm 2019. So với năm 2018, số lượng bị tịch thu về quả đạn, đầu đạn và vũ khí thô 
sơ đã tăng gấp đôi vào năm 2019. Điều này cũng đã phản ánh được hiệu quả của công tác vận động 
nhân nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như thường xuyên tổ chức kiểm tra 
định kỳ, đột xuất đối với các cơ quan, tổ chức được phép trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ nhằm phát hiện, phòng ngừa sai phạm, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên 
cạnh đó, Bộ Công an cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, 
Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường… kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm.

106  Điển hình như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Vụ Mobifone AVG…
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Bảng 25. Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép bị tịch thu

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Khẩu súng 3.003 1.483 6.968 11.841 9.455 6.842 1.121 1.550 4.656 3.211

Công cụ hỗ trợ 201 997 4.473 2.531 2.051 222 181 559 746 822

Quả lựu đạn 58 183 660 715 584 275 216 251 807 0

Quả bom 9 170 67 1.311 641 45 30 25 13 16

Viên đạn 2.646 6.780 28.646 45.817 31.047 12.577 13.981 4.134 6.245 20.600

Thuốc nổ (kg) 140,8 929 4.805,7 4.490 2.175 622 386 135,7 251 29,7

Kíp nổ 3.799 493 0(*) 15.796 8.786 993 432 714 761 420

Quả đạn, đầu đạn 113 0 1.759 3.014 1.568 1.276 173 160 548 1.087

Vũ khí thô sơ 1.821 1.000 12.217 12.257 9.725 2.874 1.177 1.058 3.062 7.388

Nguồn: Bộ Công an

(*) Năm 2012, không có kíp nổ nào được tịch thu nhưng có 27.682 m dây cháy chậm đã được thu giữ.

Mục tiêu 16.5: Giảm đáng kể mọi loại hình tham nhũng và hối lộ (Mục tiêu 16.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 16.5.1: Tỷ lệ người phải trả chi phí không chính thức khi sử dụng dịch vụ công.

Lộ trình 2020 2025 2030

Tỷ lệ người dân có ít nhất một lần trong vòng 12 
tháng qua liên hệ, chủ động đưa tiền, quà cho cán 
bộ công quyền 

18% <12% <5%

Tỷ lệ người dân có ít nhất một lần trong vòng 12 
tháng qua liên hệ với cán bộ công quyền bị cán bộ 
công quyền gợi ý đòi hối lộ  

<30% <20% <10%

Theo kết quả điều tra xã hội học Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) qua các 
năm, từ năm 2015 đến 2019, tỉ lệ người dân phải trả chi phí không chính thức khi sử dụng dịch vụ công 
gồm y tế, giáo dục, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xin cấp phép xây dựng có xu hướng 
giảm dần. 

Hình 86. Tỷ lệ người dân phản ánh phải trả chi phí không chính thức ở một số  
dịch vụ công
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Nguồn: Điều tra Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 2015-2019 (PAPI) –CECODES, MTTQ và UNDP107

107  Xem trang 17, Báo cáo PAPI 2019 do CECODES, MTTQ và UNDP thực hiện và phát hành năm 2020 tại http://papi.org.vn/wp-
content/uploads/2020/04/01_2019PAPI_BAOCAO_VIE.pdf.
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Chỉ tiêu 16.5.2: Tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức khi sử dụng dịch vụ công. 

Lộ trình 2020 2025 2030

Tỷ lệ doanh nghiệp ít nhất một lần trong vòng 12 tháng qua đã 
liên hệ và đưa hối lộ cho cán bộ công quyền

<50% <30% <10%

Tỷ lệ doanh nghiệp ít nhất một lần trong vòng 12 tháng qua đã 
liên hệ với cán bộ công quyền bị cán bộ công quyền đòi hối lộ 

<20% <10% <5%

Hình 87. Tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức 
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Nguồn: Điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2015-2019 (PCI) - VCCI

Theo kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, có 53,6% doanh nghiệp cho biết phải trả chi phí không chính thức, 
giảm mạnh so với năm 2015 (66%). Tuy nhiên, trong 5 năm (2015-2019) trở lại đây, vẫn có tới hơn nửa 
số doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức khi phải liên hệ và làm việc với cơ quan công quyền. 

Theo Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố năm 2019, Việt Nam 
đạt 37/100 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2018, đứng thứ 96/180 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trong 
giai đoạn 2015-2019, Chỉ số CPI của Việt Nam liên tục được cải thiện, tăng từ 31/100 điểm năm 2015 lên 
37/100 điểm năm 2019. 

Hình 88. Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) của Việt Nam 
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Nguồn: Tổ chức Minh bạch Quốc tế



MỤC TIÊU 16 175

Các chỉ số nêu trên cho thấy tình hình kiểm soát tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019 vừa 
qua có những chuyển biến tích cực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, rõ 
rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, 
các tổ chức quốc tế ghi nhận. Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra 12.178 vụ/20.668 bị can, truy 
tố 10.397 vụ/20.354 bị can, xét xử sơ thẩm 9.918 vụ/19.026 bị cáo về các tội tham nhũng, trật tự quản lý 
kinh tế và tội phạm khác về chức vụ. Tuy đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, nhưng tham nhũng trên 
một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội và cần tiếp tục triển khai công 
tác phòng chống tham nhũng quyết liệt hơn trong thời gian tới108. 

Mục tiêu 16.6: Xây dựng các thể chế minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình ở tất cả các 
cấp (Mục tiêu 16.6 toàn cầu).

Chỉ tiêu 16.6.1. Tỷ lệ dân số hài lòng về dịch vụ công trong lần gần đây nhất.

Lộ trình: Năm 2020: 82%; Năm 2025: 86%; Năm 2030: 90%.

Theo Báo cáo kết quả Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước (SIPAS) 2019 do Bộ Nội vụ công bố, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 84,45%; tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nằm trong khoảng 73,81 - 95,26%; trong đó, tỉnh Quảng Ninh có chỉ số cao nhất là 95,26% và tỉnh Bình 
Thuận có chỉ số thấp nhất là 73,81%, chênh lệch lệch lên tới 21,45%. Như vậy, Chỉ số hài lòng về sự phục 
vụ hành chính nói chung cả nước năm 2019 tăng gần 1,5% so với năm 2018, gần 3,6% so với năm 2017. 

Nếu vẫn theo xu hướng này thì dự báo đến năm 2020, 2025 và 2030 lần lượt đạt là 86,2%, 95,1% và 100% 
và có thể đạt lộ trình đặt ra. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, sự hài lòng của người dân, tổ 
chức không chỉ phụ thuộc vào thực trạng cung cấp dịch vụ công mà người dân, tổ chức trải nghiệm mà 
còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do vậy, có thể xảy ra trường hợp do điều kiện sống cao hơn và sự phát 
triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin mà người dân có nhận thức, hiểu biết cao hơn, nhu cầu, mong 
đợi cao hơn đối với cơ quan nhà nước và trong trường hợp này, tỷ lệ hài lòng có thể sẽ không tăng lên 
mà còn có nguy cơ giảm. Trong giai đoạn vừa qua, Chỉ số hài lòng (SIPAS) của Chính phủ tập trung đánh 
giá đối với các dịch vụ công cung ứng tại Bộ phận Một cửa các cấp ở 63 tỉnh, thành. Trong giai đoạn tới, 
khi Chính phủ tăng cường cung ứng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi 
số… thì Chỉ số hài lòng sẽ có thể thay đổi nội dung, lĩnh vực đánh giá, trong đó có đánh giá dịch vụ công 
trực tuyến. Chỉ số hài lòng đối với dịch vụ công trực tuyến sẽ có thể thấp hơn. Kinh nghiệm triển khai 
SIPAS ở nước ta trong những năm qua cũng đã chỉ ra một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
tỷ lệ hài lòng tăng thiếu bền vững, một số thì giảm liên tục.

108  https://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/202008/mot-so-van-de-ve-phong-chong-tham-nhung-thoi-gian-qua-308377/
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Hình 89. Chỉ số hài lòng chung cả nước về sự phục vụ hành chính (SIPAS)
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Nguồn: Bộ Nội vụ; Dự báo: tính toán của chuyên gia

Chỉ tiêu 16.6.2. Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã được 
phê duyệt.

Lộ trình: không có.

Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2018 cho thấy có sự chuyển dịch đáng kể từ năm 
2016, gắn với việc triển khai chủ trương cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo 
nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, triển khai Luật Ngân sách nhà nước (2015), Luật Đầu tư công 
(2014). Số liệu năm 2019, 2020 là số ước thực hiện; trong đó ước chi thực hiện năm 2019 tăng 7% so với 
dự toán là do có tăng thu khá, nhất là tăng thu khối ngân sách địa phương, theo quy định ưu tiên sử 
dụng cho chi đầu tư phát triển; năm 2020 ước chi đạt 96,5% so với dự toán gắn với yêu cầu triệt để tiết 
kiệm, cắt giảm, giãn các khoản chi chưa thực sự cần thiết (trong đó có việc dừng triển khai tăng lương 
cơ sở, tăng lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công) trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 tác động sâu 
rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế đạt 2,9% (kế hoạch là 6,8%), thu ngân sách 
nhà nước (ngân sách trung ương) không đạt dự toán. 

Hình 90. Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với dự toán chi ngân sách nhà nước đã được phê duyệt
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Nguồn: Bộ Tài chính

Tóm lại, xây dựng thể chế minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình ở tất cả các cấp là nhiệm vụ 
ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta. Thể chế về tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính tiếp tục 
được hoàn thiện, đổi mới, loại bỏ sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Thể chế về mối quan 
hệ giữa Nhà nước với người dân được quan tâm xây dựng, triển khai thực hiện. Công tác phổ biến, giáo 
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dục pháp luật đã bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân, nâng cao hiểu biết pháp luật. Ứng 
dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các bộ, ngành và địa phương từng bước được 
cải thiện, hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý, điều hành được nâng cao, tạo thuận lợi cho cá nhân và 
tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Mục tiêu 16.7: Đảm bảo quá trình ra quyết định mang tính phản hồi, bao trùm, có sự tham gia của 
người dân và mang tính đại diện ở tất cả các cấp (Mục tiêu 16.7 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo để phát huy vai trò tiếng nói của người dân và được cụ 
thể thông qua việc: (i) Tạo môi trường và thể chế khá thuận lợi cho sự tham gia của người dân vào quá 
trình ra quyết định của các cơ quan nhà nước; (ii) Hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng 
cùng với các cam kết của nhà nước về việc thúc đẩy quyền con người; (iii) Sự phát triển của truyền thông 
đa phương tiện và khung khổ pháp lý đang ngày càng được hoàn thiện, với nhiều đạo luật quan trọng 
được thông qua như Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trưng cầu dân ý, Luật Bầu cử, Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật. 

Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều 
tiến bộ. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hoà giải ở cơ sở nhiều nơi hoạt 
động khá hiệu quả, phát huy được dân chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn dân cư. Hoạt động giám 
sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã 
hội đạt nhiều kết quả. Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến 
nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được triển khai tốt hơn. Nhân 
dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, thực hiện chính sách và pháp luật. Quyền làm chủ 
của nhân dân, các hình thức dân chủ đại diện được phát huy; dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương 
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hoá trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mặc dù vậy, trên thực tế, sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng và 
thực thi chính sách vẫn còn hạn chế, bất cập. Chưa xây dựng được cơ chế huy động sự tham gia, phối 
hợp hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi thi hành pháp luật. 
Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, 
giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế.

Mục tiêu 16.8: Đến năm 2030, cấp nhận dạng pháp lý cho tất cả mọi người, gồm cả đăng ký khai 
sinh (Mục tiêu 16.9 toàn cầu).

Chỉ tiêu 16.8.1: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh.

Lộ trình: Năm 2020: 97% ; Năm 2025: 98.5%; Năm 2030: 100%.

Kết quả điều tra năm 2019 cho thấy, có 98,8% trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh, vượt mục 
tiêu về đăng ký khai sinh của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 
2017 - 2024. Tuy nhiên, vẫn còn 1,2% số trẻ em dưới 5 tuổi chưa được đăng ký khai sinh, tình trạng này 
xảy ra ở khu vực nông thôn nhiều hơn khu vực thành thị (tương ứng là 1,5% và 0,7%). Trung du và miền 
núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi chưa được đăng ký khai sinh cao nhất 
trong các vùng kinh tế - xã hội, lần lượt là 2,3% và 2,9%. Đây là hai vùng tập trung nhiều đồng bào dân 
tộc thiểu số sinh sống, có địa hình đi lại khó khăn và cần tiếp tục được tuyên truyền về đảm bảo quyền 
trẻ em trong việc được đăng ký khai sinh. Ngoài ra, không có sự khác biệt về giới trong việc đăng kí khai 
sinh cho trẻ dưới 5 tuổi.
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Hình 91. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh giai đoạn 2006-2019 

87,6

95 96,1
98,8 100 100 100

97
98,5 100

2006 2011 2014 2019 Dự báo 

2020

Dự báo 

2025

Dự báo 

2030

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%) Lộ trình

Nguồn: MICS 2006, 2011, 2014 và và tính toán từ số liệu của TCTK (2019).

Bên cạnh đó, đối tượng trẻ em chưa có giấy khai sinh là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như là trẻ 
bị bỏ rơi, trẻ em lang thang, trẻ đường phố, trẻ có bố mẹ cũng chưa có giấy khai sinh. Nguyên nhân là 
do quy trình thủ tục chứng minh nhân thân và đầy đủ giấy tờ để làm giấy khai sinh cho các đối tượng có 
hoàn cảnh đặc biệt này còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc không có giấy tờ tuỳ thân càng khiến trẻ thiệt 
thòi trong việc không tiếp cận được các dịch vụ công và các hỗ trợ dành cho trẻ: học việc, tạo việc làm, 
có nơi cư trú..., do vậy, cần có những giải pháp để giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính để 
cấp giấy khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong thời gian tới đây109.

Trên thực tế, việc tăng tỷ lệ trẻ được đăng ký khai sinh có thể sẽ khó hơn trong giai đoạn tới do số còn 
lại là những trường hợp đăng ký khai sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, trong đồng bào DTTS. 
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có khả năng đạt được lộ trình vào năm 2020.     

Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã tiếp tục thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, hoàn thiện phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, mở rộng phạm vi áp dụng phần mềm. Tính đến hết 
ngày 31/12/2019, Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã được hình thành và đồng bộ tại 
60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 7.272.402 trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 
3.198.327 trẻ em là công dân Việt Nam dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào phần mềm) 
đăng ký khai sinh mới có ngày đăng ký từ ngày 01/01/2016 được cấp số định danh cá nhân. 

Mục tiêu 16.9: Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thông tin và bảo vệ các quyền tự do cơ bản 
theo pháp luật Việt Nam và các hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ký kết (Mục tiêu 16.10 toàn cầu).

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: 

Lộ trình 2020 2025 2030

Luật tiếp cận thông tin và các văn bản 
hướng dẫn thi hành được ban hành và 
thực hiện

Hoàn thiện thể chế về   
tiếp cận thông tin

Hoàn thiện thể chế về 
tiếp cận thông tin

Hoàn thiện thể chế về 
tiếp cận thông tin

Tỷ lệ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 70% >80% >90%

109  Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD).
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Luật tiếp cận thông tin được được xây dựng nhằm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin với tư 
cách là quyền cơ bản của công dân có ý nghĩa làm tiền đề, điều kiện cho việc thực hiện các quyền tự do, 
dân chủ khác của con người, của công dân mà Hiến pháp năm 2013 đã quy định như quyền tham gia 
quản lý nhà nước và xã hội, quyền bầu cử, ứng cử, quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý 
dân, quyền khiếu nại, quyền tố cáo, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí… Luật đã ủy quyền cho Chính 
phủ quy định chi tiết một số nội dung của Luật về nguyên tắc “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người 
khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin”

Chính phủ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc 
của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao 
dịch với tổ chức, cá nhân. Phát triển, tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin quy mô quốc gia, tạo lập 
môi trường mạng, chia sẻ thông tin rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước.

Ngoài nỗ lực rà soát các văn bản pháp luật và cải cách các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tối ưu các 
quyền cơ bản của công dân, quyền con người, Việt Nam đã tham gia hàng loạt các diễn đàn quốc tế và 
ký kết các Điều ước quốc tế cũng như nội luật hóa các cam kết. Điều này đã thể hiện quyết tâm của Việt 
Nam trong việc từng bước thực thi các cam kết quốc tế về đảm bảo các quyền dân sự, chính trị cơ bản 
của công dân, quyền con người vì mục tiêu phát triển bền vững nói chung.

Qua thống kê, báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố, đã có 9687/10985 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2019, đạt 87,58%. So với năm 2018, đã tăng hơn 600 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tối đa như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, 
Hà Nam, Hậu Giang. Một số tỉnh đã có kết quả vượt bậc so với năm 2018 như Sơn La (đạt 68,09%), Quảng 
Ngãi (đạt 75,9%), Điện Biên (đạt 70,43%), Lạng Sơn (đạt 85,51)110. Nếu vẫn tiếp tục giữ xu hướng này, 
năm 2020, dự báo có khoảng 93,91% số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đến năm 2025 sẽ có 100% số 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoàn thành sớm hơn so với lộ trình đặt ra.

Hình 92. Tỷ lệ đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
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Nguồn: Bộ Tư pháp; Dự báo: tính toán của chuyên gia

110  https://baophapluat.vn/tu-phap/gan-88-don-vi-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-511045.html.
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TÓM LẠI

Mặc dù có khả năng sẽ hoàn thành 3 mục tiêu cụ thể (mục tiêu 16.6 về xây dựng thể chế minh bạch, 
hiệu quả, có trách nhiệm giải trình; mục tiêu 16.8 về cấp nhận dạng pháp lý cho tất cả mọi người và 
mục tiêu 16.9 về tiếp cận thông tin và bảo vệ quyền tự do cơ bản), song xét tổng thể thì Việt Nam 
sẽ còn gặp thách thức để đạt được mục tiêu PTBV số 16 vào năm 2030. Cụ thể, vẫn tồn tại những 
hạn chế, khó khăn như sau: (i) Tình trạng bạo lực vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt bạo lực, lạm dụng 
trẻ em có xu hướng tăng lên (mục tiêu 16.1 và 16.2); (ii) Việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải 
cách tư pháp chưa theo đúng lộ trình (mục tiêu 16.3); (iii) Công tác phòng chống tham nhũng tuy 
tạo được sự thay đổi tích cực nhưng chưa thực sự mang tính đột phá. Tham nhũng nhìn chung vẫn 
diễn ra phức tạp, tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản 
lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công (mục tiêu 16.5); (iv) Việc phát huy vai trò, trách 
nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát, góp ý xây 
dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế (mục tiêu 16.7).
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MỤC TIÊU 17:
Tăng cường phương thức thực hiện và 
thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Việt Nam đã thiết lập quan hệ
với 30 đối tác quan trọng

Thúc đẩy ký kết và thực hiện nhiều
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá tăng 1,6 lần

327,8 tỷ USD năm 2015 

527 tỷ USD năm 2020

17 đối tác
chiến lược

13 đối tác
toàn diện (CPTPP) (EVFTA)

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu (2016-2020)

Trung bình
10,5%/năm

Đến hết năm 2018, có 336 Dự án PPP
đầu tư phát triển hệ thống kết cấu

hạ tầng quốc gia ≈ 1,609 triệu tỷ đồng

Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi:
40 tỷ Đô la Mỹ (2011-2019) và

có xu hướng giảm mạnh
những năm gần đây

Năng lực cạnh tranh
toàn cầu của Việt Nam
năm 2019: 67/141 (tăng 
10 bậc so với năm 2018)

Tới năm 2030, Việt Nam cơ bản hoàn
thành mục tiêu PTBV số 17. Song cần
chú ý tới các vấn đề thúc đẩy hơn nữa
đối tác công tư để huy động nguồn
vốn tư nhân cho PTBV.
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Mục tiêu 17.1: Xúc tiến hệ thống thương mại đa phương, cởi mở, không phân biệt đối xử, công 
bằng và dựa trên luật pháp quốc tế trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới, bao gồm cả 
việc thúc đẩy kết thúc đàm phán Chương trình nghị sự phát triển Doha (Mục tiêu 17.10 toàn cầu).

Chỉ tiêu 17.1.1. Mức thuế nhập khẩu bình quân.

Lộ trình: Giảm theo lộ trình hội nhập. 

Việt Nam đã đạt được bước tiến trong hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc thực hiện đầy đủ các cam 
kết quốc tế, xây dựng và triển khai chiến lược tham gia các khu vực mậu dịch tự do với các đối tác kinh 
tế, thương mại quan trọng, ký kết và thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong 
một kế hoạch tổng thể với lộ trình hợp lý, phù hợp với lợi ích của quốc gia. Đến nay, Việt Nam có quan 
hệ kinh tế, thương mại với hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ và là thành viên của nhiều tổ chức, diễn 
đàn khu vực và toàn cầu. 

Giai đoạn 2016-2020, mạng lưới các mối quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện tiếp tục được 
củng cố và mở rộng; quan hệ với các nước từng bước đi vào chiều sâu, đan xen lợi ích được tăng cường; 
thúc đẩy ký kết và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). 

Về mức thuế nhập khẩu ưu đãi bình quân MFN: Hiện nay, mức thuế nhập khẩu ưu đãi bình quân MFN là 
11,8% theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 
ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

 Bảng 26. Mức thuế nhập khẩu bình quân trong các FTA năm 2019-2020

Khuôn khổ Năm hiệu lực Năm hoàn thành
Thuế suất bình quân 

2020

1. ASEAN 1999 2018 0,06%

2. ASEAN-Trung Quốc 2005 2020 2,9%

3. ASEAN-Hàn Quốc 2007 2021 1,46%

4. AANZFTA 2009 2022 2,9%

5. ASEAN-Ấn Độ 2010 2024 2,9%

6. ASEAN-Nhật Bản 2008 2025 3,2%

7. Việt Nam-Nhật Bản 2009 2026 2,5%*

8. Việt Nam-Chi-Lê 2014 2029 6,1%

9. Việt Nam-Hàn Quốc 20/12/2015 2029 4,4%

10. Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu 05/10/2016 2027 1,8%

11. CPTPP 14/01/2019 2034 4,5%

12. Việt Nam-Liên minh Châu Âu 01/8/2020 2035 9,3%

13. ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc 11/6/2019 2032 6,5%

(*) Mức thuế suất bình quân áp dụng từ 01/4/2020 đến 31/3/2021 theo năm tài chính của Nhật (Từ 01/4/2019-31/3/2020 
mức thuế suất là 2,8%)

Nguồn: Báo cáo thực hiện các mục tiêu PTBV năm 2019 của Bộ Tài chính
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Việc cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thể hiện việc thực hiện nghiêm túc các cam kết 
của Việt Nam. Hiện nay, mức thuế nhập khẩu bình quân đang được giảm theo đúng lộ trình mà Việt Nam 
đã cam kết. 

Mục tiêu 17.2: Nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trong xuất khẩu. Phấn đấu đạt tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu trên 10%/năm.

Chỉ tiêu 17.2.1: Giá trị xuất khẩu hàng hóa.

Lộ trình: Duy trì mức tăng trên 10%  hàng năm.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá tăng 1,6 lần, từ 327,8 tỉ USD năm 2015 lên khoảng 517 tỉ USD 
năm 2019 và năm 2020 mặc dù ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid-19 vẫn đạt khoảng 527 tỉ USD, tương 
đương trên 190% GDP. Xuất khẩu hàng hóa tăng từ 162 tỉ USD năm 2015 lên khoảng 264,19 tỷ USD năm 
2019. Năm 2020, dưới tác động nặng nề của dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giảm mạnh so với 
những năm trước, chỉ tăng khoảng 1% đạt khoảng 267 tỷ USD. Mặc dù vậy, cán cân xuất, nhập khẩu hàng 
hóa chuyển từ thâm hụt sang thặng dư cuối kỳ 5 năm111, tạo điều kiện cán cân thanh toán giữ được trạng thái 
tích cực, góp phần ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Tính chung giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu tăng bình quân 10,5%/năm, đạt lộ trình đặt ra và là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Hình 93. Giá trị xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2015-2019
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Cơ cấu xuất, nhập khẩu chuyển dịch theo hướng giảm xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, 
công nghiệp và tăng nhập khẩu các mặt hàng cho sản xuất và xuất khẩu. Xuất khẩu của khu vực trong 
nước ngày càng được cải thiện về tỉ trọng và tốc độ tăng. Quy mô các mặt hàng xuất khẩu được mở 
rộng, số mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỉ USD trở lên tăng qua các năm112. Thị trường xuất khẩu 
được mở rộng và đa dạng, nhiều sản phẩm doanh nghiệp trong nước đã dần có chỗ đứng và khả năng 
cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, điển hình là một số doanh nghiệp viễn 

111    Mức thặng dư năm 2019 khoảng gần 10,87 tỷ USD, cao hơn mức thặng dư năm 2018 (6,83 tỷ USD), gấp hơn 5 lần so với 
thặng dư năm 2017 (2,11 tỷ USD), gấp 6 lần so với thặng dư năm 2016 (1,78 tỷ USD).

112    Năm 2016, có 25 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đến năm 2019, đã 
có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 92,9%.
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thông113. Nhập khẩu tập trung chủ yếu ở nhóm hàng cần thiết phục vụ sản xuất, xuất khẩu và phục vụ 
các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, điện tử114. Thị trường nhập khẩu máy móc, nguyên liệu cho 
sản xuất đã dịch chuyển dần từ khu vực Châu Á sang khu vực thị trường Châu Âu và Châu Mỹ.

Mục tiêu 17.3: Tăng cường sự gắn kết về chính sách cho phát triển bền vững.

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Trong giai đoạn thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) trước đây, Việt Nam đã đạt đươc nhiều kết quả 
được thế giới đánh giá cao. Một trong những bài học quan trọng được rút ra từ thành công của Việt Nam 
là đã lựa chọn được các phương thức đúng đắn để “quốc gia hóa” MDG, trong đó, việc thực hiện lồng 
ghép MDG vào các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của địa phương và của 
các ngành/lĩnh vực được coi là bước đi sáng tạo. Những bài học thành công này vẫn còn nguyên giá trị 
đối với việc triển khai các mục tiêu PTBV.

Việt Nam đã quốc gia hóa Chương trình nghị sự 2030 của toàn cầu thành Kế hoạch hành động quốc gia 
thực hiện Chương trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu PTBV và 115 mục tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện 
và ưu tiên phát triển của quốc gia. Kế hoạch hành động quốc gia nói trên đưa ra nhiệm vụ “Lồng ghép 
các mục tiêu PTBV trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH hội hàng năm, các chiến lược, 
chính sách, quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan. Đến năm 2020, lồng ghép 
đầy đủ các mục tiêu PTBV của Việt Nam vào nội dung Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030, 
Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025, các quy hoạch phát triển của ngành và địa phương giai 
đoạn 2021-2030”. 

Trên thực tế, quan điểm PTBV được thể hiện xuyên suốt trong Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020 
và Kế hoạch phát triển KT-XH 2016-2020. Nhiều mục tiêu PTBV đã và đang được tích hợp vào trong hệ 
thống chính sách phát triển quốc gia, từ luật, chiến lược và kế hoạch phát triển KT-XH, chương trình 
hành động của các bộ, ngành và địa phương. Tới đây, việc thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển KT-
XH 2021-2030, Kế hoạch phát triển KT-XH 2021-2025, 2026-2030 chính là công việc cốt lõi để đạt được 
mục tiêu PTBV vào năm 2030.

Mục tiêu 17.4: Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển bền vững, kết hợp với quan hệ 
đối tác nhiều bên nhằm huy động và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ và tài chính để hỗ 
trợ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

Chỉ tiêu: Không có.

Lộ trình: Không có.

Hội nhập quốc tế và ngoại giao phục vụ phát triển có những bước tiến quan trọng về chủ trương, chính 
sách cũng như triển khai trên thực tiễn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta tiếp tục tranh thủ được nhiều nguồn 
lực to lớn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chúng ta đã ký kết và đi vào 
triển khai rất nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế ở các cấp từ trung ương tới địa phương. Công tác thông 

113   Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đã tiến hành đầu tư ra thị trường nước ngoài tại 9 quốc gia. Tập đoàn VNPT đã 
từng bước triển khai hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư ra nước ngoài, đồng thời, thành lập các chi nhánh hoặc mở 
văn phòng đại diện tại 6 nước. FPT chính thức trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Myanmar cấp giấy phép triển 
khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông NFS. 

114  Nhập khẩu của nhóm hàng hoá phục vụ sản xuất để xuất khẩu và hàng hoá thiết yếu luôn chiếm gần 90%; nhập khẩu của 
nhóm hàng không khuyến khích nhập khẩu chỉ chiếm dưới 7%.
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tin, tư vấn tới nhiều địa phương, doanh nghiệp về tình hình kinh tế thế giới, chính sách kinh tế, thương 
mại của các nước, các đối tác đã được tăng cường, kịp thời và được các địa phương, doanh nghiệp đánh 
giá cao. Các nguồn lực to lớn cho phát triển như đầu tư nước ngoài, viện trợ phát triển, hỗ trợ kỹ thuật 
tiếp tục được thu hút và duy trì. Số lượng du khách tới Việt Nam không ngừng gia tăng. Hợp tác quốc 
tế và hội nhập về y tế, giáo dục đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu tiếp tục được thúc đẩy. Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 30 đối tác quan trọng, trong đó có 
17 đối tác chiến lược và 13 đối tác toàn diện (bao gồm cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc); triển khai đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế; đóng góp tích cực 
và chủ động cho cộng đồng quốc tế qua các kênh song phương và đa phương trong bối cảnh Đại dịch 
Covid-19, qua đó tăng cường sự hợp tác và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với nhiều nước trên nhiều lĩnh 
vực, đặc biệt là trong thực hiện các mục tiêu PTBV.

Năm 2020, Việt Nam đã thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP). Chỉ sau 1 năm đi vào cuộc sống, FTA thế hệ mới đầu tiên trên thế giới này đã giúp kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam tới các thành viên như Nhật Bản, Canada, Mexico tăng đáng kể so với năm 
2018. Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) đã có hiệu lực từ ngày 
01/8/2020; theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 18/9/2020 để thực hiện cam 
kết Hiệp định EVFTA. Việt Nam cũng đã ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào 
ngày 15/11/2020 và ký kết Biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Vương 
quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) vào ngày 11/12/2020.

Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội, góp phần thúc 
đẩy đối thoại, hòa giải, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, được các đối tác và cộng đồng quốc tế đánh giá 
rất cao. Việt Nam còn đảm nhận trọng trách quốc tế quan trọng như Chủ tịch ASEAN 2020. Ta đã được 
bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục 
trong lịch sử bầu cử Hội đồng Bảo an tại LHQ (192/193 phiếu). Những đóng góp quan trọng của Việt 
Nam tại các diễn đàn ASEAN, ASEM, LHQ với tư cách thành viên cũng như tại G20 với tư cách khách mời 
đã được bạn bè, đối tác hưởng ứng tích cực. 

Bên cạnh trụ cột hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an 
ninh, văn hóa-xã hội đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Việt Nam đã lần đầu tiên tham gia diễn tập hàng hải 
chung trong khuôn khổ ASEAN với Mỹ; ký Hiệp định khung về tham gia các hoạt động quản lý khủng 
hoảng của EU (FPA); gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế. Chúng ta đã cử bệnh viện 
dã chiến cấp II thứ hai tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan sau khi bệnh viện 
dã chiến thứ nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc đạt vị trí thứ hai toàn đoàn tại SEA Games 30 tại 
Philippines và những thành tích xuất sắc khác của thể thao nước nhà trong năm 2019 cũng khẳng định 
vị thế mới của Việt Nam trong bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Mục tiêu 17.5: Khuyến khích và xúc tiến quan hệ đối tác công, công - tư một cách hiệu quả, dựa 
trên kinh nghiệm và chiến lược nguồn lực của quan hệ đối tác.

Chỉ tiêu 17.5.1. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Lộ trình: Không có.

Để thực hiện thành công các mục tiêu PTBV thì việc khuyến khích và xúc tiến các mối quan hệ đối tác 
giữa Nhà nước và các bên liên quan là rất quan trọng bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã 
hội, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển. 
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Liên quan đến hợp tác công-tư, kể từ khi ban hành Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/1/2020115, việc thu 
hút vốn tư nhân theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần 
cải thiện đáng kể hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng của đất nước, thay đổi diện 
mạo của nhiều địa phương116. Theo Báo cáo số 25/BC-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về tổng kết 
tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP, tính đến hết năm 2018 có 336 dự 
án PPP đã ký kết hợp đồng, thông qua đó, huy động được khoảng 1,609 triệu tỷ đồng vào đầu tư phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia. PPP đã góp phần tích cực vào việc hoàn thiện số lượng, chất 
lượng, kịp thời giải quyết các nhu cầu bức xúc về dịch vụ công của người dân và nhu cầu cấp bách về cơ 
sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc triển khai các dự án PPP còn một số tồn tại, bất cập như việc lựa chọn 
nhà đầu tư; dự án PPP kém hấp dẫn nhà đầu tư; công tác chuẩn bị dự án, thẩm định dự án còn chưa 
khảo sát kỹ, chưa lấy ý kiến rộng rãi đến người dân…Hiện nay khung khung pháp lý về PPP đang tiếp 
tục được hoàn thiện, đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước, giúp điều 
hành thống nhất, ổn định hoạt động đầu tư theo phương thức PPP, mở ra nhiều cơ hội mới để thu hút 
vốn tư nhân đầu tư vào kết cấu hạ tầng quốc gia trong thời gian tới.

Các tổ chức xã hội bao gồm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đóng vai trò quan trọng 
trong việc thực hiện các mục tiêu PTBV, bao gồm triển khai các chương trình/dự án phát triển ở các cấp 
khác nhau trong cả nước và góp phần đảm bảo “không ai bị  bỏ lại phía sau”.

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là nguồn vốn 
của các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Việt Nam để hỗ trợ phát triển, bảo đảm phúc lợi và an sinh 
xã hội. 

Hình 94. Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi vào Việt Nam giai đoạn 2011-2019 (Triệu USD)
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Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

115  Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định “thu hút mạnh các thành phần 
kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm lợi ích thỏa đáng của nhà đầu 
tư, mở rộng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm…”.

116  https://baodauthau.vn/ppp-gop-phan-quan-trong-phat-trien-ha-tang-quoc-gia-post80239.html.
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Hình 95. Cơ cấu vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo ngành và lĩnh vực giai đoạn 2011-2018 (%)
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Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết theo các điều ước quốc tế cụ thể giai đoạn 2011-2019 đạt khoảng 
trên 40 tỷ Đô la Mỹ. Trong đó, ODA vốn vay và vốn vay ưu đãi chiếm khoảng 95,48%, ODA viện trợ không 
hoàn lại chiếm khoảng 4,52%. Trong đó, các lĩnh vực giao thông vận tải, môi trường và phát triển đô thị, 
năng lượng và công nghiệp là những ngành có tỷ trọng vốn ODA và vốn vay ưu đãi tương đối cao trong 
khi ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp với xóa đói giảm nghèo, y tế, xã hội, giáo dục và 
đào tạo, khoa học công nghệ, tăng cường năng lực thể chế,... chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn. 

Có thể thấy từ năm 2016 trở lại đây vốn ODA và vốn vay ưu đãi có phần chững lại và giảm mạnh xuống 
còn 871,38 triệu đô la vào năm 2019, xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

+   Thực hiện đạt kết quả chủ trương của Đảng, của Quốc hội về đảm bảo ngân sách nhà nước, nợ công 
an toàn bền vững, kiềm chế gia tăng và giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, do đó giảm nhu cầu 
huy động vốn vay cho bù đắp bội chi ngân sách nói chung. 

+   Có sự điều chỉnh về cơ cấu vay trong nước và vay nước ngoài của Chính phủ trong bối cảnh chi phí 
vay nước ngoài tăng (qua ODA và vay ưu đãi từ các đối tác phát triển) do Việt Nam đã trở thành quốc 
gia có thu nhập trung bình thấp, không còn tiếp cận được nhiều vốn ODA với chi phí vay thấp như 
những giai đoạn trước đây.

+   Thị trường vốn trong nước đã đạt được những thành công bước đầu, tạo điều kiện huy động vốn vay 
của Chính phủ thông qua phát hành trái phiếu chính phủ với thời hạn dài, chi phí thấp và quy mô lớn, 
do đó giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay nước ngoài nói chung.

Mặc dù có xu hướng giảm mạnh trong vài năm trở lại đây song nguồn vốn này có vị trí quan trọng đối 
với đầu tư phát triển trong bối cảnh ngân sách nhà nước dành cho đầu tư phát triển của ta còn hạn hẹp, 
trong khi nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lại rất lớn. Có thể nói, trong giai đoạn vừa 
qua, ODA và vốn vay ưu đã là nhân tố xúc tác cho phát triển, giúp Việt Nam thực hiện thành công các 
chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngành và địa phương. Một trong những vấn đề tồn tại lớn 
nhất đó là tỷ lệ giải ngân thấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi, đặc biệt trong những năm gần đây, chẳng 
hạn năm 2018, mức giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi cấp phát từ ngân sách Trung ương chỉ đạt 53,6% 
kế hoạch Quốc hội giao. Do vậy, trong thời gian tới cần có những giải pháp căn cơ để giải quyết triệt để 
vấn đề này, sử dụng tối đa hiệu quả nguồn vốn quan trọng này.
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TÓM LẠI

Với việc tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, Việt Nam 
đã bước vào kỷ nguyên của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Thế và lực của đất nước trên trường 
quốc tế ngày càng được nâng cao trên tất cả các phương diện từ chính trị-kinh tế-xã hội đến văn 
hóa và thể thao. Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh toàn cầu 
của Việt Nam xếp vị trí 67/141 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với năm 2018. Việt Nam trở 
thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao thuộc loại hàng đầu của khu vực và được IMF 
đánh giá nằm trong Top 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu năm 2019. Với 
các kết quả đạt được liên quan đến các mục tiêu cụ thể, Việt Nam sẽ đạt được  mục tiêu PTBV số 17 về 
tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững đến năm 
2030. Tuy nhiên tới đây cần chú ý hơn tới các vấn đề về: i) thúc đẩy hơn nữa đối tác công tư để huy 
động nguồn vốn tư nhân cho PTBV; ii) tăng cường sự gắn kết chính sách cho phát triển bền vững.
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Tổng hợp dự báo khả năng hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững 
đến năm 2030

Tổng hợp kết quả phân tích ở trên cho thấy dự báo đến năm 2030:

+  Việt Nam sẽ đạt được được 5/17 mục tiêu PTBV vào năm 2030 (bao gồm: mục tiêu 1 về xóa nghèo; 
mục tiêu 2 về xóa đói; mục tiêu 4 về giáo dục có chất lượng; mục tiêu 13 về các hành động bảo vệ khí 
hậu; mục tiêu 17 về quan hệ đối tác toàn cầu). 

+  Tuy nhiên, có tới 10 mục tiêu PTBV sẽ còn gặp khó khăn, thách thức để hoàn thành (bao gồm: mục 
tiêu 3 về sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc; mục tiêu 5 về bình đẳng giới; mục tiêu 6 về nước sạch 
và vệ sinh; mục tiêu 7 về năng lượng sạch và giá cả hợp lý; mục tiêu 8 về tăng trưởng kinh tế và việc 
làm bền vững; mục tiêu 9 về công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng; mục tiêu 10 về giảm bất bình đẳng 
trong xã hội; mục tiêu 11 về thành phố và cộng đồng bền vững; mục tiêu 15 về bảo vệ và phát triển 
rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; mục tiêu 16 về hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh).

+  Có 2 mục tiêu sẽ rất khó để hoàn thành vào năm 2030 (bao gồm mục tiêu 12 về sản xuất và tiêu dùng 
bền vững; mục tiêu 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển). 

+  Trong số 115 mục tiêu cụ thể, có 54 mục tiêu cụ thể sẽ hoàn thành (chiếm gần 47%), nhưng còn 48 
mục tiêu cụ thể (chiếm 41,7%) sẽ còn gặp khó khăn, thách thức phía trước và 13 mục tiêu cụ thể 
(chiếm 11,3%) rất khó có khả năng đạt vào năm 2030 (xem bảng dưới đây). 

Bảng 27. Tổng hợp dự báo khả năng hoàn thành các mục tiêu PTBV đến năm 2030 

Mục tiêu PTBV Mức độ đạt được mục tiêu cụ thể Mức độ đạt được 
mục tiêu chung

Đạt Còn khó khăn, thách 
thức

Rất khó đạt

3

1.1 3

1.2 3

1.3 3

1.4 3

3

2.1 3

2.2 3

2.3 3

2.4 3

2.5 2
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Trên phạm vi toàn cầu, thứ hạng của Việt Nam về kết quả thực hiện SDGs liên tục tăng lên trong giai 
đoạn 2016-2020117. Theo đó, Việt Nam lần lượt được xếp hạng như sau: Năm 2016, xếp thứ 88/149 nước; 
Năm 2017 xếp thứ 68/157 nước; Năm 2018 xếp thứ 57/156 nước; Năm 2019 xếp thứ 54/162 nước và Năm 
2020 xếp thứ 49/166 nước. Riêng năm 2020, trong số các nước ASEAN thì Việt Nam chỉ xếp sau Thái Lan 
(thứ 41/166 nước)118.   

117     Theo Báo cáo phát triển bền vững các năm từ 2016-2020 được chuẩn bị bởi một nhóm chuyên gia độc lập của Mạng lưới 
các giải pháp phát triển bền vững và Tổ chức Bertelsmann Stiftung. 

118    Cụ thể: Thái Lan xếp thứ 41, Việt Nam thứ 49, Malaixia thứ 60, Brunei thứ 88, Singapore thứ 93, Philipin thứ 99, Indonexia thứ 
101, Myanma thứ 104, Campuchia thứ 106 và Lào thứ 116. Nguồn: https://dashboards.sdgindex.org/rankings 
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Vai trò của Nhà nước

Phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta và là vấn đề thu hút sự quan 
tâm của toàn thể xã hội. Phát triển bền vững đã được triển khai xuyên suốt trong Chiến lược và Kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, ngành và địa phương qua các thời kỳ. Chính vì vậy, Việt Nam luôn nỗ 
lực thực hiện cam kết toàn cầu về phát triển bền vững thông qua việc ban hành Chương trình nghị sự 21 
của Việt Nam (2004), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (2012).  Và sau khi 
các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đồng thuận thông quan Chương trình nghị sự 2030 vào 
tháng 9 năm 2015, Quốc hội đã giao Chính phủ xây dựng Chương trình hành động cụ thể để triển khai 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 
trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể. 

Quốc hội, thông qua việc thực hiện các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng 
của đất nước và giám sát tối cao, đã từng bước tạo lập các cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc cho công 
cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Trong giai đoạn 2016-2020, Quốc hội đã sửa đổi, ban hành một số bộ 
luật, luật quan trọng bám sát tinh thần và nội dung của Hiến pháp 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên. Quốc hội là cơ quan quyết định về ngân sách và phân bổ nguồn lực cho phát triển 
đất nước. Trên cơ sở đó, các chiến lược, chính sách quan liên quan đến các mục tiêu PTBV đã được triển 
khai thực hiện tại các bộ, ngành và địa phương, trong đó đã chú ý và lồng ghép tốt hơn các nhóm yếu 
thế như người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, phụ nữ để bảo đảm tinh thần “Không ai bị bỏ lại 
phía sau” trong quá trình phát triển đất nước. Một số chính sách điển hình đã được triển khai thực hiện, 
cụ thể như sau:

 - Giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục 
tiêu quốc gia về nông thôn mới đã huy động được một nguồn lực rất lớn (khoảng 2.965.199 tỷ đồng) 
từ ngân sách nhà nước, các chương trình, dự án, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để thực 
hiện các mục tiêu về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới119. Nguồn lực huy động đã được sử 
dụng để đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; thực hiện cho vay hỗ 
trợ sản xuất, kiên cố hóa kênh mương; triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội;...Việc thực hiện 
2 Chương trình này đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều mục tiêu chính đã vượt yêu cầu Quốc 
hội đề ra; có những đóng góp quan trọng vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 
2016-2020120 và chính là động lực lan tỏa góp phần rất lớn vào việc đạt được các mục tiêu PTBV đến 
năm 2030. Gần đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 120/2020/QH14 về Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030 tạo nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu PTBV.

 - Các chính sách về y tế, giáo dục được ban hành trong thời gian gần đây đã một mặt hướng tới tăng 
cường năng lực cung ứng các dịch vụ có chất lượng có liên quan tới hai lĩnh vực này, mặt khác đã chú 
trọng hơn tới nhóm yếu thế như trẻ em, người nghèo, người khuyết tật. Các chính sách về xây dựng 
và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới đã hướng tới nâng cao năng lực cung ứng và 
chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, khám chữa bệnh cho từng người dân, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong lĩnh vực giáo dục, chủ trương miễn học phí cho 
học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các trường công lập và hỗ trợ học phí đối với các trường 

119  Trong đó, vốn cân đối từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho từng chương trình chỉ chiếm 21,3%, đóng vai trò là “nguồn vốn 
mồi” thu hút các nguồn lực khác trong xã hội.

120  Báo cáo 417/BC-CP ngày 9/9/2020 của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê 
duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 2020.
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ngoài công lập được luật hóa trong Luật giáo dục 2019 đã tạo cơ hội cho trẻ em, trong đó có trẻ em 
nghèo được tiếp cận với dịch vụ giáo dục toàn dân.

 - Hệ thống luật pháp chính sách về bình đẳng giới đã được hình thành và từng bước hoàn thiện. 
Quyền tiếp cận giáo dục, cải thiện sức khỏe bà mẹ, sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động 
đã được thể chế hóa. Quyền và sự lãnh đạo của phụ nữ trong một số lĩnh vực đã được bảo đảm. Đáng 
chú ý, chính sách về giới rất chú trọng tới nhóm yếu thế như trẻ em gái, người dân tộc thiểu số, trẻ 
em khuyết tật với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới trong nhóm 
đối tượng này. 

 - Phát triển kinh tế xanh và bền vững luôn là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước hướng tới. Trong giai 
đoạn 2016-2020, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và đề ra những giải pháp nhằm đổi mới 
mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh trong những năm tới. Chính phủ cũng đã ban hành và thực thi các chính sách và 
giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động; 
khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu 
nhỏ đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh, đủ sức tồn tại trong môi trường cạnh tranh 
và hội nhập quốc tế.  

 - Cùng với xu thế chung trên thế giới về phát triển đô thị bền vững và đô thị thông minh, Chính phủ 
cũng đã chủ trương phát triển đô thị thông minh bền vững đến năm 2030 nhằm thúc đẩy chuyển 
dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tăng cường năng lực 
ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các vấn đề sản xuất và tiêu dùng bền vững đã được triển khai 
thực hiện thông qua Kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.   

 - Về ứng phó với biến đổi khí hậu, những văn bản định hướng quan trọng nhất là Nghị quyết 24-NQ/
TW về chủ động ứng phó với BĐKH của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chiến lược quốc gia về 
BĐKH và Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh, Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về PTBV đồng 
bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH. 

 - Chiến lược quốc gia về ĐDSH, Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch hệ 
thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội 
địa đến năm 2020… đã đặt ra nhiều mục tiêu phù hợp, góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đại 
dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững; nhân rộng các mô hình quản lý có sự tham 
gia của cộng đồng; phục hồi; tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản; xây dựng và thiết lập cơ chế, 
chính sách quản lý khai thác thủy sản nội địa và quản lý nghề cá theo hướng bền vững và hiệu quả. 

 - Bảo vệ và phát triển rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học đã đạt được một số kết quả nhất 
định nhờ hệ thống các luật được ban hành trong thời gian qua như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo 
vệ và Phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp. Bên cạnh đó, với việc thực hiện thành công chính sách chi trả 
dịch vụ môi trường rừng và việc thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc năm 2017 
đã góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng và bảo tồn được diện tích rừng tự nhiên.

 - Các cải cách tư pháp, luật pháp quan trọng bao gồm Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng, Luật Thi hành 
tạm giữ, tạm giam, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật tiếp cận thông tin, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
đã được thực thi nhằm bảo đảm người dân được thực hiện đầy đủ các quyền con người. Công tác 
CCHC đã được quan tâm triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ trung ương tới cơ sở. Những chỉ 
số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công đã được triển khai như Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 
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công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI).

 - Hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển có những bước tiến quan trọng về chủ 
trương, chính sách cũng như triển khai trên thực tiễn. Thúc đẩy ký kết và thực hiện nhiều hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Vai trò của Việt Nam tại các diễn 
đàn, cơ chế đa phương được tăng cường như được bầu là thành viên không thường trực của Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thúc đẩy khối đại 
đoàn kết toàn dân, chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ) ngày càng có 
vai trò quan trọng, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng 
cường sự đồng thuận xã hội; chăm lo đời sống nhân dân. Mặt trận đã động viên nhân dân phát huy dân 
chủ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia 
xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; mở rộng quan hệ hữu nghị giữa 
nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

MTTQ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt mối quan hệ chủ động 
với Nhà nước, là tổ chức luôn năng động, sáng tạo, đồng hành và trách nhiệm với Nhà nước trong “ứng 
xử, giải quyết” nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước trong 
cộng đồng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Tầng lớp nhân dân cả nước, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu 
nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững. Trong 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, 
phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đơn cử như với “Phong trào toàn dân chăm lo cho 
công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; xây dựng nhân rộng các mô hình “Gia đình, 
dòng họ hiếu học”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài”…, hiện nay, cả nước hiện có hơn 11.000 Trung tâm học 
tập cộng đồng được xây dựng ở các xã, phường, thị trấn; 1.998 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các 
tổ chức tôn giáo…

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm qua, 
MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu m2 đất để làm đường, công 
trình dân sinh. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, 
hằng năm MTTQ Việt Nam đã triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 -18/11) và thông qua 
việc triển khai Phong trào này qua 4 năm (2017-2020), Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp đã huy động được 
hơn 16.410 tỷ đồng từ doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân…121Đặc biệt, trước tác động của Đại dịch Covid-19, 
MTTQ đã phát động và tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các tầng lớp nhân dân với trị giá trên 
2.105 tỷ đồng…122

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, công tác giám sát và phản 
biện xã hội của Mặt trận đã trở thành hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân 
phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước. Trong 5 năm qua, Mặt trận đã tổng 

121  http://www.cema.gov.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong/hoat-dong-cua-bo-truong/ca-nuoc-chung-tay-vi-nguoi-ngheo.htm.
122  https://dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/tiep-tuc-khoi-day-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-toc-563824.html
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hợp được 45.051 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân báo cáo tại các kỳ họp của Quốc hội…123

Cộng đồng doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, số doanh nghiệp tăng nhanh đã giải quyết được nhiều việc làm với thu nhập 
cao hơn cho người lao động. Thu nhập cao và tăng nhanh của lao động khối doanh nghiệp góp phần 
cải thiện và nâng cao mức sống chung của toàn xã hội và tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu lao 
động từ nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp. Tỉ trọng vốn đầu tư từ khu vực kinh tế ngoài nhà 
nước tăng nhanh từ mức 38,3% năm 2015 lên khoảng 45,6% năm 2020124.

Các loại hình kinh tế trong doanh nghiệp phát triển đa dạng gồm nhiều thành phần, trong đó doanh 
nghiệp nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn, các loại hình doanh nghiệp tư 
nhân tuy còn nhỏ nhưng phát triển nhanh và rộng khắp ở các ngành và các địa phương trong cả nước, 
loại hình kinh tế tập thể đang được khôi phục và có bước phát triển mới. 

Tinh thần khởi nghiệp lan toả rộng rãi, xu hướng phát triển các mô hình kinh doanh dựa trên đổi mới, 
sáng tạo diễn ra sôi động. Giai đoạn 2016 - 2019, trung bình mỗi năm có khoảng 126,5 nghìn doanh 
nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng hơn 1,8 lần so với năm 
2015. Nhiều mô hình kinh doanh mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã hình thành, 
nhất là công nghệ thông tin. Kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng trong phát triển, nhất là du lịch, các 
khu đô thị, sản xuất ô tô, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại hiện đại, giáo dục, đào tạo và dịch vụ 
y tế. Đã hình thành và phát triển một số tập đoàn kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, có 
thương hiệu và năng lực cạnh tranh trong nước, khu vực và quốc tế. 

Tổ chức xã hội

Các tổ chức xã hội bao gồm các tổ chức phi chính phủ (sau đây gọi chung là TCXH) trong nhiều năm qua 
đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như việc thực hiện 
các mục tiêu PTBV của Việt Nam, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về cung cấp dịch vụ cho cộng đồng, đóng góp vào tiến trình hoàn thành các mục tiêu PTBV của Việt 
Nam. Trong nhiều năm qua, TCXH đã tích cực tham gia đồng hành cùng người dân và chính quyền trong 
việc triển khai các chương trình phát triển ở cấp địa phương trên toàn quốc, hỗ trợ cộng đồng cải thiện 
an ninh lương thực, dinh dưỡng, bảo vệ và phát triển trẻ em, đào tạo và hỗ trợ việc làm, sinh kế, nước 
sạch và vệ sinh môi trường, bình đẳng giới, giáo dục, cải tiến công nghệ và phát triển xã hội, đóng góp 
vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) trước đây và nay là các mục tiêu PTBV. 
Việc hoạt động rộng khắp, tiếp cận và cung ứng dịch vụ hỗ trợ cộng đồng đã góp phần đáp ứng nhu cầu 
của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương và dễ bị bỏ lại phía sau. 

Thứ hai, về tham gia phản biện, giám sát, đóng góp xây dựng chính sách. TCXH đóng vai trò quan trọng 
trong các khía cạnh sau đây: (i) Thực hiện các nghiên cứu, khảo sát chuyên nghiệp, uy tín, đóng góp 
nguồn dữ liệu cho công tác tiếp cận nhu cầu và theo dõi, đánh giá tiến trình đạt được các mục tiêu 
PTBV; (ii) Thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc 
biệt trong việc thực hiện các mục tiêu PTBV tại cấp cơ sở, giúp các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, 
phụ nữ, người khuyết tật, người nghèo, người dân tộc thiểu số, v.v. có thể tiếp cận được thông tin, tiếp 
cận quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các mục tiêu PTBV; (iii) Đại diện tiếng nói của 
người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương lên tiếng về các vấn đề, thách thức của họ, đảm bảo 
các nhóm này không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV; (iv) Phát hiện các 

123  https://dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/tiep-tuc-khoi-day-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-toc-563824.html
124   Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
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khoảng trống trong chính sách hoặc trong việc thực thi chính sách để tư vấn, phản biện, đóng góp cho 
việc thay đổi hoặc cải thiện chính sách hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục 
tiêu PTBV tại Việt Nam. 

Thứ ba, kết nối và huy động nguồn lực trong nước và quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu PTBV tại Việt 
Nam. TCXH có năng lực trong việc kết nối và huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, đóng góp 
nguồn lực kể cả về con người và tài chính cho công cuộc thực hiện các mục tiêu PTBV. TCXH có thể đóng 
vai trò là cầu nối, kết nối 3 bên Nhà nước - TCXH - Doanh nghiệp/Tư nhân trong các nỗ lực hài hoà trong 
thực hiện các mục tiêu PTBV.

Các đối tác phát triển

Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ các đối tác phát triển đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh 
tế-xã hội của đất nước, góp phần thực hiện các mục tiêu PTBV đến năm 2030. Nguồn vốn ODA và vốn 
vay ưu đãi có vị trí quan trọng đối với đầu tư phát triển trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn hẹp 
trong khi nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội lại rất lớn để thực hiện khâu đột phá về phát 
triển kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. 

Với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia sử dụng vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi như Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, 
cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách quốc tế T2 Sân bay Nội Bài và nhiều công trình khác đã hoàn thành, 
được đưa vào khai thác. Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã được sử dụng hiệu quả để phát triển hệ 
thống điện về nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối; hỗ trợ các vùng còn khó khăn như 
Đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc, góp phần giảm chênh lệch giàu nghèo; hỗ trợ xóa đói 
giảm nghèo bền vững thông qua hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, dự án phát triển cơ sở 
hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh Tây Nguyên…; phát triển hệ 
thống thủy lợi lớn như Phan Rí-Phan Thiết, Phước Hòa,....; thực hiện các dự án trồng rừng, nâng cao sản 
lượng, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm của một số cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ bảo vệ môi trường 
và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 
hậu; tăng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật cho công tác khám và chữa bệnh, hỗ trợ triển khai các chương 
trình mục tiêu của ngành y tế như chương trình phòng chống HIV/AIDS; hỗ trợ phát triển ngành giáo 
dục và đào tạo Việt Nam ở tất cả các cấp học từ giáo dục mầm non cho tới giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, các đối tác phát triển cung cấp hỗ trợ tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong 
quá trình xây dựng và thực hiện chính sách phát triển của quốc gia trong đó có Chiến lược, Kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội quốc gia và các chiến lược, chính sách ngành và trong việc quốc gia hóa các 
cam kết quốc tế của Việt Nam, bao gồm CTNS 2030.

Cơ chế/mạng lưới phối hợp liên ngành/cơ quan thúc đẩy việc thực hiện 
các mục tiêu PTBV

a. Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Tiền thân của Hội đồng là Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững được thành lập vào năm 2005. Năm 
2012, Hội đồng được đổi tên thành Hội đồng quốc gia về PTBV và Nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội 
đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến 
phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Hội đồng hiện có 6 Ủy ban, bao gồm: Ủy ban về phát triển bền vững, cải thiện môi trường kinh doanh 
và nâng cao năng lực cạnh tranh; Ủy ban về xã hội; Ủy ban về môi trường; Ủy ban về khoa học và công 
nghệ; Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực; Ủy ban đối tác công tư. Hội đồng họp thường kỳ 2 lần/
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năm và định kỳ hàng năm tổ chức 01 Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững. Trong giai đoạn 2014-
2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng là tham mưu, tư vấn cho Chính phủ trong việc 
ban hành Nghị quyết hàng năm của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. Với việc triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết này, môi trường kinh doanh 
và năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Theo đó, năm 2019, theo xếp hạng của 
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh toàn cầu của kinh tế Việt Nam đã tăng 10 bậc so với 
năm 2018 lên vị trí 67/141 quốc gia và vùng lãnh thổ.

b. Tổ công tác liên ngành về các mục tiêu phát triển bền vững   

Để thúc đẩy sự phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, cơ quan trong thực hiện CTNS 2030, năm 2018, 
Tổ công tác liên ngành về các mục tiêu phát triển bền vững đã được thành lập tại Quyết định 667/QĐ-
BKHĐT ngày 21/5/2018. Tổ công tác do đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng và có sự 
tham gia của đại diện 28 bộ, ngành, cơ quan liên quan.

c. Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD)  

VBCSD do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, đóng vai trò quan trọng trong 
việc huy động cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện các mục tiêu PTBV. Đây là một trong những 
sáng kiến định hướng, tập hợp, liên kết cộng đồng doanh nghiệp nhằm chia sẻ và nhân rộng những 
thông lệ tốt, những mô hình kinh doanh theo hướng PTBV. Trong thời gian qua, VBCSD đã có nhiều hoạt 
động nhằm tăng cường nhận thức và huy động cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện các mục 
tiêu PTBV. VBCSD cũng là cơ quan tổ chức thường niên Chương trình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp 
bền vững tại Việt Nam dựa trên Bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp bền vững (CSI).

d. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

VUSTA cùng mạng lưới các tổ chức thành viên đã có những đóng góp tích cực cho việc thực hiện CTNS 
2030 như: (i) Góp ý, phản biện cho các chính sách, văn bản về CTNS 2030, các báo cáo SDGs của Việt 
Nam; (ii) Tăng cường năng lực, khảo sát nhu cầu và định hướng hoạt động ưu tiên cho các tổ chức thành 
viên liên quan đến thực hiện SDGs tại Việt Nam; (iii) Thực hiện thí điểm một vài mô hình theo dõi, giám 
sát các mục tiêu SDGs liên quan đến các chủ đề chính của mạng lưới. Các hoạt động của VUSTA đã góp 
phần lan tỏa và huy động nguồn lực từ các tổ chức thành viên cho thực hiện SDGs tại Việt Nam. 

đ. Nhóm công tác về các mục tiêu PTBV của LHQ tại Việt Nam

Nhóm công tác được thành lập nhằm phối hợp với Chính phủ trong việc triển khai thực hiện CTNS 2030. 
Nhóm công của LHQ đã tham gia rất tích cực trong tiến trình quốc gia hóa và triển khai thực hiện các 
mục tiêu PTBV tại Việt Nam.

e. Mạng lưới đối tác Không ai bị bỏ lại phía sau Việt Nam (LNOB Vietnam)

Mạng lưới đối tác Không ai bị bỏ lại phía sau Việt Nam được thành lập năm 2017, hiện gồm 15 thành viên 
là các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Quốc tế, cam kết ủng hộ và quan tâm đến tiến độ và chất lượng 
của tiến trình thực hiện SDGs ở Việt Nam. Mạng lưới đối tác LNOB trao đổi kinh nghiệm thực hiện SDG ở 
Việt Nam, hỗ trợ các nhóm yếu thế, dễ bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển như trẻ em, phụ nữ, 
người khuyết tật, người nghèo, người nhập cư, người dân tộc thiểu số, v.v. được tham gia và có tiếng nói 
trong quá trình thực hiện và giám sát SDGs tại Việt Nam.
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Bối cảnh thực hiện các mục tiêu PTBV trong giai đoạn tới đây

a. Thế giới  

Hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước 
lớn rất phức tạp, gay gắt; cục diện đa cực ngày càng rõ nét. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục 
được đẩy mạnh tuy sẽ còn gặp nhiều trở ngại, thách thức; chủ nghĩa dân túy, bảo hộ có xu hướng tăng 
lên; sự điều chỉnh chính sách, quan hệ đối ngoại của các nước lớn trong khu vực và trên thế giới diễn 
biến khó lường. Tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại, đầu tư quốc tế có xu hướng giảm; nợ công 
toàn cầu tăng, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang là hai 
xu thế lớn, chi phối sâu sắc tiến trình phát triển của nhân loại. Những đột phá công nghệ diễn ra nhanh 
chóng trong nhiều lĩnh vực, như: trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu lớn, Internet kết nối 
vạn vật, robots, công nghệ in 3 chiều, công nghệ nano, công nghệ sinh học, lưu trữ năng lượng, v.v.., 
đem đến sự thay đổi vượt bậc cho chất lượng cuộc sống, việc làm và sản xuất, kinh doanh. Sự đan xen 
của các quá trình hội nhập đưa thế giới đến một “cấu trúc ma trận” các hiệp định tự do thương mại (FTA) 
trên nhiều tuyến và nhiều cấp độ, trong đó phải kể đến các FTA thế hệ mới.

Xu thế đổi mới công nghệ diễn ra nhanh, đặt ra nguy cơ lớn về tụt hậu song cũng là điều kiện cho các 
nước đi sau thực hiện các bước phát triển rút ngắn qua việc tận dụng những thành quả phát triển của 
nhân loại. Tuy không có ưu thế về công nghệ, vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm quản 
lý và điều hành nền kinh tế, v.v.. như các nước phát triển, nhưng nhờ hội nhập và chuyển đổi sang nền 
kinh tế thị trường, các nước đang phát triển có thể huy động và phân bổ hiệu quả hơn các nguồn lực, 
tiếp nhận kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, để thực hiện “đi tắt, đón đầu”.

Xu thế đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng. Cạnh tranh giữa các nước trong 
việc trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo ngày càng lớn. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có 
vị trí trọng yếu trên thế giới, tiếp tục là động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, song tiềm ẩn những 
nhân tố gây mất ổn định do cạnh tranh chiến lược, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên. Các hành vi đơn 
phương, chính trị cường quyền nước lớn và tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực, 
nhất là trên Biển Đông diễn ra căng thẳng, phức tạp hơn. ASEAN đã trở thành một lực lượng được các 
nước ngày càng coi trọng, đóng vai trò trung tâm trong tăng trưởng kinh tế, bảo đảm môi trường hòa 
bình và an ninh khu vực. Tiểu vùng Mêkông tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế nhờ quá trình 
mở cửa, cải cách, chuyển đổi sang cơ chế thị trường và tăng cường hợp tác xuyên biên giới; song các vấn 
đề về ô nhiễm môi trường, khan hiếm nguồn nước ngọt và nước biển dâng đang là thách thức không 
nhỏ đối với mục tiêu phát triển bền vững của các nước trong tiểu vùng.

Năm 2020 đánh dấu nhân loại còn đúng một thập kỷ để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững đề 
ra trong CTNS 2030. Mặc dù đã đạt được một số tiến bộ, song cho đến trước khi xảy ra Đại dịch Covid-19, 
toàn cầu đang gặp khó khăn để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Trong bối 
cảnh như vậy, Đại dịch Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu đã tác động nặng nề và đa diện đến thế 
giới, nhất là các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển. Có thể nói, Đại dịch Covid-19 đã làm 
thay đổi mọi dự báo và đặt ra những thách thức và nguy cơ thế giới sẽ khó hoàn thành mục tiêu PTBV 
vào năm 2030 và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.  

b. Trong nước  

Sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực 
của nước ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; 
tính độc lập, tự chủ được cải thiện; tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành 
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phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội 
tăng lên. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu dịch chuyển 
sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế được cải thiện đáng kể, tăng độ mở 
của nền kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn. Khu vực tư nhân đóng góp ngày càng lớn và 
trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Chính trị-xã hội ổn định, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại được 
quan tâm và có sự chuyển biến tích cực; tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh; tiếp tục tận dụng cơ hội 
dân số vàng, thành quả xây dựng nông thôn mới được củng cố, đời sống mọi mặt của người dân không 
ngừng được cải thiện. Khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng, ý chí tự lực, tự cường là sức mạnh nội sinh 
cho đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ tụt hậu còn lớn, 
các yếu tố nền tảng như thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực… để đưa Việt Nam sớm trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại còn thấp so với yêu cầu; trình độ khoa học, công nghệ, năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; độ mở nền kinh tế cao, khả năng chống chịu, thích ứng với 
tác động bên ngoài còn yếu; năng lực tiếp cận nền kinh tế số, xã hội số còn hạn chế. Tăng trưởng GDP 
có xu hướng chững lại, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn còn là 
một thách thức. Nhu cầu vốn đòi hỏi tăng mạnh để đáp ứng các yêu cầu phát triển trong khi nguồn vốn 
ưu đãi và viện trợ sụt giảm. 

Quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh, tạo sức ép lớn về nhu cầu phát triển hạ tầng và xử lý ô 
nhiễm môi trường. Thách thức về khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước, tài nguyên và đất 
đai. Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng nhanh, khốc liệt và khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất và 
cuộc sống của người dân. Chênh lệch giàu nghèo và trình độ phát triển giữa một số vùng, miền và địa 
phương có xu hướng doãng rộng. Già hóa dân số tăng nhanh dẫn đến áp lực lên hệ thống an sinh xã hội 
và tác động đến tăng trưởng kinh tế. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ an ninh quốc gia gặp 
nhiều khó khăn, thách thức, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn và sự 
chống phá của  thế lực thù địch phản động còn diễn biến phức tạp. 

Các vấn đề toàn cầu và mất an ninh phi truyền thống sẽ tác động trực tiếp đến Việt Nam ngày một sâu 
sắc hơn. Đặc biệt, Việt Nam là một trong những nước bị tổn thương nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu toàn 
cầu và nước biển dâng. Các áp lực về chuyển đổi phương thức phát triển trong bối cảnh thiếu hụt về tài 
nguyên, năng lượng,… rất có thể sẽ đặt nền kinh tế Việt Nam trước nhiều khó khăn. Việc nâng cao năng 
lực “thích ứng” với biến đổi khí hậu, nhất là chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống 
khẩn cấp, thiên tai thường xuyên xảy ra, sẽ là thách thức lớn. Tuy nhiên, những phương thức và mô hình 
phát triển mới như: tăng trưởng xanh; phát triển kinh tế sinh thái, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, v.v.. 
cùng với tiến bộ khoa học công nghệ cũng đang mang lại cho nền kinh tế Việt Nam nhiều sự lựa chọn 
để tăng trưởng nhanh và bền vững. Việc cam kết triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền thể hiện tư duy và tầm nhìn mới để đảm bảo công bằng và hoà nhập trong việc hưởng 
thụ các thành quả của tăng trưởng kinh tế.  

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, 
tạo đà cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh 
tế-xã hội 2021-2030. Năm 2020, cũng như các quốc gia khác, Việt Nam đang trải qua cuộc chiến với Đại 
dịch Covid-19. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, đã và đang chịu nhiều tác 
động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và 
lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp 
đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, 
việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô.
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Ngay khi có dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết 
liệt, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống dịch đã đạt kết 
quả tốt, bước đầu đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh. Trong năm 2020, Chính phủ đã có những 
chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của Đại dịch 
Covid-19; các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội đang được khôi phục; tình hình kinh tế - xã hội đã 
có những chuyển biến tích cực; được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân ngày càng tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Chính phủ. 

Tuy nhiên, Đại dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch 
bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài. Mặc dù chưa có đánh giá đầy đủ tác 
động của Đại dịch Covid-19 đến kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam, song có thể nhận 
định rằng Đại dịch này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể và toàn diện tới những kết quả mà Việt Nam 
đã đạt được trước đó và tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV trong những năm tới cũng như mức độ 
hoàn thành các mục tiêu PTBV vào năm 2030. Đại dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam cũng như các quốc 
gia trên thế giới cần chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận và ứng phó với những thách thức phi truyền thống 
và những bất định có thể xảy ra trong tương lai và việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu PTBV chính 
là một trong phương thức tốt nhất.  

Tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức

(i) Nhiều mục tiêu rất khó đạt được vào năm 2030, trong khi đó thực trạng phát triển kinh tế-xã hội 
còn bộc lộ nhiều vấn đề chưa bền vững

Mặc dù, Việt Nam được đánh giá đứng thứ 49 trên tổng số 166 quốc gia về chỉ số PTBV năm 2020, tăng 5 
bậc so với xếp hạng năm 2019125 và đạt điểm đánh giá cao hơn mức trung bình của Khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương. Song, phân tích dựa trên dữ liệu sẵn có trong giai đoạn 5 năm 2015-2019 tại Mục 3 của Báo 
cáo cho thấy, có tới 10 mục tiêu PTBV sẽ còn gặp khó khăn, thách thức để hoàn thành và 2 mục tiêu sẽ 
rất khó đạt vào năm 2030 (mục tiêu 12 về sản xuất và tiêu dùng bền vững và mục tiêu 14 về bảo tồn và 
sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển). Trong số 115 mục tiêu cụ thể, có 54 mục tiêu cụ 
thể có thể hoàn thành (chiếm gần 47%), nhưng còn 48 mục tiêu cụ thể (chiếm 41,7%) sẽ gặp khó khăn, 
thách thức phía trước và 13 mục tiêu cụ thể (chiếm 11,3%) sẽ rất khó đạt vào năm 2030. 

Bên cạnh đó, Đại dịch Covid-19 sẽ tác động đến những thành quả đã đạt được và làm trầm trọng những 
thách thức, khó khăn để hoàn thành các mục tiêu PTBV còn lại đến năm 2030. Trong năm 2020, Đại dịch 
Covid-19 đã tác động tiêu cực trực tiếp tới tiến trình thực hiện các mục tiêu như: xóa nghèo (mục tiêu 
1); xóa đói (mục tiêu 2); sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc (mục tiêu 3); giáo dục có chất lượng (mục 
tiêu 4); bình đẳng giới (mục tiêu 5); tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững (mục tiêu 8); bất bình đẳng 
xã hội (mục tiêu 10). Đồng thời, Đại dịch Covid-19 cũng tác động đến thành quả thực hiện các mục tiêu 
PTBV khác cả về trung và dài hạn. Sở dĩ như vậy vì các mục tiêu PTBV về bản chất được tích hợp và liên 
hệ với nhau, tức là những biến động và tác động đối với lĩnh vực này sẽ ảnh hưởng tới kết quả ở những 
lĩnh vực khác.

Ngoài ra, thực trạng phát triển kinh tế-xã hội còn bộc lộ nhiều vấn đề chưa bền vững. Tăng trưởng kinh 
tế chưa dẫn đến thu hẹp được khoảng cách và bắt kịp các nước trong khu vực. Năng suất, chất lượng 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, chưa thực sự dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. Mô hình tăng trưởng vẫn còn phụ thuộc lớn vào bên ngoài; chưa quan tâm đúng mức đến 
chuỗi giá trị và cung ứng trong nước. Quản lý, phát triển xã hội còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu 
cầu phát triển. Một số biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử và những vụ việc bạo lực 

125   Năm 2019, Việt Nam xếp thứ 54/162.
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gia đình, bạo hành trẻ em gây bức xúc xã hội. Chênh lệch giàu - nghèo có xu hướng gia tăng, đời sống 
của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng bị thiên tai; khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng, miền còn khá lớn. Tình trạng phá 
rừng, khai thác cát, đá, sỏi trái phép còn diễn ra ở nhiều địa phương. Chất lượng môi trường ở nhiều nơi 
xuống cấp, nhất là tại các đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, lưu vực một số sông. Hiệu lực, hiệu quả 
lãnh đạo, quản lý kinh tế, xã hội một số mặt còn hạn chế, bất cập. Năng lực, phẩm chất, ý thức kỷ luật 
của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; còn tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, gây 
bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Chưa tận dụng, khai thác tốt những cơ hội và điều kiện thuận lợi 
trong hội nhập quốc tế. 

(ii) Hệ thống chính sách còn tồn tại một số bất cập trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện, 
hiệu lực thực thi của chính sách chưa cao 

Hệ thống văn bản chính sách còn cồng kềnh, phức tạp; cơ chế chính sách còn thiếu đồng bộ, thậm chí 
còn chồng chéo; Năng lực quản trị của các cơ quan nhà nước còn yếu, nhất là ở cấp cơ sở; công tác quản 
lý, điều hành của Nhà nước và quản trị doanh nghiệp tuy đã có sự cải thiện nhưng chưa hoàn toàn đáp 
ứng được yêu cầu của tình hình mới. Một số chính sách chưa đi vào thực tiễn do mục tiêu chính sách 
thiếu cụ thể, thiếu tính khả thi, mục tiêu chính sách quá cao trong khi nguồn lực để thực hiện chính sách 
là hạn chế.

Quá trình xây dựng và thực hiện chính sách hiện tại vẫn chủ yếu là từ trên xuống. Việc tham gia của các 
bên liên quan, những người trực tiếp chịu tác động của chính sách trong quá trình xây dựng và thực 
hiện chính sách vẫn còn hạn chế. Một số phương án chính sách chưa xuất phát từ quyền và lợi ích của 
đối tượng chính sách; công tác tuyên truyền chính sách còn một số bất cập, chưa coi trọng đúng mức sự 
tham gia của đối tượng chính sách trong quá trình thực thi cũng như xây dựng, ban hành kế hoạch thực 
hiện...Sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước và xã hội vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện 
chính sách và giám sát thực hiện chính sách chưa được khơi dậy và phát huy.  

Chưa coi trọng đúng mức sự tương tác và phối hợp giữa giữa các cơ quan với nhau và giữa cơ quan thực 
thi chính sách với đối tượng chính sách. Điều này thể hiện ở chỗ: ở một số nơi, cấp trên thiếu sâu sát với 
cấp dưới, thiếu sự kiểm tra, giám sát, điều chỉnh đối với hoạt động thực thi chính sách của cấp dưới nên 
đã dẫn đến hệ quả tiêu cực; sự phối hợp giữa các cơ quan theo chiều ngang còn chưa tốt, vẫn còn sự 
chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ cũng như không rõ về trách nhiệm giữa một số cơ quan. 

(iii) Nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu PTBV

Để duy trì những thành tựu đã đạt được trong thời gian tới, đòi hỏi Việt Nam một mặt phải tiếp tục duy 
trì được nguồn lực cần thiết để phát huy những kết quả đạt được đối với các mục tiêu PTBV đã và đang 
gặt hái thành công, mặt khác phải tiếp tục tăng cường nguồn vốn dành để hỗ trợ thực hiện hiệu quả 
hơn những mục tiêu PTBV còn đang gặp nhiều thách thức hoặc khó có khả năng hoàn thành mục tiêu 
vào năm 2030. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực để đáp ứng yêu cầu trong những năm tới đây không 
hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động toàn diện trên phạm vi toàn 
cầu như hiện nay. Những khó khăn nổi bật có thể kể đến như sau: 

Thứ nhất, thu ngân sách tính theo tỷ lệ % trên GDP (giá hiện hành) có xu hướng giảm trong những năm 
qua, từ mức trên 27% GDP của thập kỷ trước xuống còn khoảng trung bình 25% GDP trong giai đoạn 
2010-2019, ở mức tương đương với mức trung bình của khu vực ASEAN. Việc tăng tỷ trọng thu NSNN 
trong những năm tới khó khả thi khi việc tăng nguồn thu nội địa không bù đắp kịp mức độ giảm nguồn 
thu ngân sách do Việt Nam phải thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan trong các Hiệp định thương 
mại tự do quốc tế và khu vực (như trình bày ở Mục tiêu PTBV số 17) trong khi giá dầu thô hiện đang giữ 
ở mức thấp. Trong khi đó, nhu cầu chi ngân sách để phục vụ cho đầu tư phát triển và chi thường xuyên 
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đang rất cao, tạo nên sức ép đối với nợ công, thâm hụt ngân sách và ổn định kinh tế vĩ mô trong thời 
gian tới.

Hình 96. Tỷ trọng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) so với GDP
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK

Thứ hai, nguồn ODA thực tế đang có xu hướng giảm rõ rệt, đặc biệt là sau khi Việt Nam trở thành nước có 
thu nhập trung bình thấp vào năm 2010. Việt Nam cũng dần không còn được nhận các khoản vay ODA 
ưu đãi như trước mà ngược lại, sẽ phải chuyển sang vay theo lãi suất thương mại. 

Thứ ba, nguồn vốn huy động từ FDI và kiều hối vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao nhưng phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố bên ngoài và môi trường kinh doanh trong nước. Mặc dù dòng vốn FDI vào Việt Nam đã 
tăng nhanh trong những năm gần đây song chất lượng của nguồn vốn FDI cũng như mức độ lan tỏa 
của khu vực FDI tới phát triển bền vững đất nước chưa thực sự rõ rệt. Việt Nam cần nắm bắt cơ hội để 
đón nhận luồng vốn FDI có chất lượng đang có xu hướng dịch chuyển từ một số nước sang các nước 
Đông Nam Á do tác động của Đại dịch Covid-19. Ngoài FDI, Việt Nam là một trong mười quốc gia nhận 
được mức kiều hối cao nhất thế giới, với khối lượng kiều hối chuyển về Việt Nam liên tục tăng qua các 
năm. Tính bình quân giai đoạn 2016-2019, hàng năm Việt Nam đón nhận lượng kiều hối ở mức gần 15 
tỷ Đô la. Riêng năm 2019, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 17 tỷ Đô la, cao nhất từ trước tới nay và chiếm 
6,5% GDP126 

Thứ tư, nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước chưa thể hiện được vai trò là động lực của tăng 
trưởng kinh tế và phát triển bền vững đất nước như kỳ vọng của Chính phủ. Mặc dù tỷ trọng đầu tư của 
tư nhân đã tăng từ mức 36% trong tổng đầu tư xã hội năm 2010 lên 46% năm 2019127, song vẫn còn thấp 
hơn các nước trong khu vực như Lào (53,6%), Malaixia (58,2%), Phillipine (80,6%) và Thái Lan (86,2%)128. 
Trong xu hướng các nguồn tài chính khác, nhất là từ nguồn ngân sách nhà nước sẽ gặp khó khăn thì việc 
tăng cường huy động nguồn tài chính tư nhân cần được chú trọng hơn trong thời gian tới.        

Thứ năm, Đại dịch Covid -19 xảy ra từ cuối năm 2019 và đến nay chưa có dấu hiệu được kiểm soát trên 
phạm vi toàn cầu sẽ ảnh hưởng toàn diện tới nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới đây. Dự báo nếu 
đại dịch này chưa được ngăn chặn ở phạm vi toàn cầu thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 
2020 và những năm tới sẽ giảm sâu so với những năm trước, kéo theo đó là những hệ lụy tiêu cực tới 

126   Nguồn: Báo cáo Di cư và Kiều hối số 32 của Ngân hàng Thế giới, 2020.
127   Niên giám thống kê, TCTK
128   Báo cáo tài chính cho phát triển bền vững tại Việt nam, UNDP 2019 
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các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Rõ ràng, trong bối cảnh như vậy, việc huy động vốn từ các nguồn nêu 
trên cho nền kinh tế trong thời gian tới sẽ rất khó khăn và là thách thức lớn đối với việc thực hiện các 
mục tiêu PTBV của Việt Nam.   

Định hướng đến 2025

Việt Nam cần quyết tâm vượt qua những khó khăn trước mắt, biến thách thức thành cơ hội, huy động 
sức mạnh của toàn dân tộc để tiếp tục gặt hái thành công và tiến tới đạt được những mục tiêu PTBV đã 
đặt ra. Trong 5 năm tới, Việt Nam cần chú trọng thực hiện những định hướng như sau:

(i) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách

Rà soát, nghiên cứu các khoảng trống về chính sách hiện hành và hoàn thiện hệ thống chính sách theo 
hướng đảm bảo hành lang pháp lý để thực hiện các mục tiêu PTBV, trong đó cần nghiên cứu, ban hành 
các chính sách đảm bảo sự đóng góp và hưởng lợi công bằng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những 
đối tượng dễ bị tổn thương. 

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách theo hướng: (i) Tăng cường năng lực của cơ quan hoạch định 
chính sách và tăng cường sự tham gia của các đối tượng bị tác động bởi chính sách trong quá trình 
hoạch định chính sách; (ii) Thực hiện sự ưu tiên trong phân bổ nguồn lực để thực thi một số chính sách 
liên quan đến lợi ích và cuộc sống của nhiều người dân và có tác động lan tỏa hoặc là động lực cho sự 
phát triển bền vững; (iii) Tăng cường sự tương tác và phối hợp giữa các cơ quan liên quan và giữa cơ 
quan thực thi chính sách và đối tượng chính sách.

 (ii) Tăng cường nâng cao nhận thức, thúc đẩy phối hợp, hợp tác giữa các bên liên quan để tạo sự lan 
tỏa trong thực hiện các các mục tiêu PTBV. Bảo đảm thực hiện các mục tiêu PTBV không chỉ là công 
việc của Chính phủ mà của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan. Phát huy vai trò của 
Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Năng lực cạnh tranh và các cơ chế liên ngành khác trong 
việc kết nối và thúc đẩy sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu PTBV; Đảm bảo sự nhất 
quán, thống nhất trong hành động giữa trung ương và địa phương trong thực hiện các chương trình, 
chính sách phát triển kinh tế-xã hội; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các 
cơ quan nhà nước, xây dựng và thực hiện chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. Tăng cường khả 
năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của những đối tượng khó khăn đặc thù. Thúc đẩy việc xử lý hồ 
sơ công việc trên môi trường mạng hướng tới cơ quan nhà nước «không giấy tờ».

Triển khai thực hiện các mục tiêu PTBV ở tất cả các cấp chính quyền, địa phương hóa các mục tiêu PTBV 
một cách hiệu quả trong quá trình lập và thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch; Tăng cường năng 
lực của hệ thống thống kê quốc gia và địa phương về phát triển bền vững nhằm hỗ trợ công tác giám 
sát và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV.

Phát huy vai trò của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong thực hiện các mục tiêu PTBV. Khuyến 
khích cộng đồng doanh nghiệp tích cực thực hiện các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững; đầu tư 
vào các sáng kiến, các dự án tăng trưởng xanh; thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Tăng cường 
vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức xã hội trong việc cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng; tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về PTBV; thu thập thông tin, nghiên cứu phát hiện các vấn đề này sinh; phản 
biện, giám sát việc thực hiện các mục tiêu PTBV ở tất cả các cấp và các bên liên quan; thúc đẩy minh 
bạch, công khai trong thực hiện các mục tiêu PTBV. 
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(iii) Huy động và sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả

Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, 
minh bạch, thông thoáng; thực hiện các chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh 
tranh, cải thiện năng lực công nghệ, tăng cường liên kết và kết nối trong chuỗi giá trị trong nước và toàn 
cầu. Cần tiếp tục có những chính sách hiệu quả hơn để thúc đẩy các cơ sở sản xuất trong khu vực phi 
chính thức chuyển sang hoạt động chính thức, thực thi hiệu quả pháp luật, mở rộng quy mô sản xuất. 

Xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV phát triển về quy mô, nâng cao trình độ quản lý, kết nối 
thị trường, đổi mới sáng tạo. Đẩy nhanh tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, tăng cường cơ chế 
thị trường đối với nhóm doanh nghiệp này để tạo điều kiện phát triển khu vực tư nhân, tạo ra sân chơi 
bình đẳng và khuyến khích áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả ở cả hai khu vực tư 
nhân và nhà nước trong một nền kinh tế thị trường lành mạnh.  

Chuyển trọng tâm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ số lượng sang chất lượng. Ưu tiên các dự 
án tạo giá trị gia tăng cao, có mô hình quản trị hiện đại, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan 
tỏa, kết nối chặt chẽ với khu vực kinh tế trong nước. Xây dựng các tiêu chí về đầu tư để lựa chọn, ưu tiên 
thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư theo định hướng xanh, có khả năng thúc đẩy tạo việc làm.

Sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả thông qua việc nâng cao hiệu quả hệ thống, chính sách 
thuế; nâng cao hiệu quả chi tiêu công; đổi mới quản lý tài chính công theo hướng công khai, minh bạch. 
Nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm các dự án đầu tư công có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển 
bền vững. Kế hoạch đầu tư công cần có sự lồng ghép với các mục tiêu PTBV để bảo đảm nguồn vốn được 
phân bổ có trọng tâm và tập trung hơn. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công theo hướng giảm đầu tư công trong cơ cấu vốn đầu 
tư toàn xã hội, trong đó tập trung vốn vào các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, các công trình, 
dự án trọng điểm, có sức lan toả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn 
khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công - tư, giữ vững vai trò chủ đạo của 
ngân sách trung ương và bảo đảm phát triển hài hoà giữa các vùng, miền. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn 
vốn vay để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thúc đẩy đầu tư công vào các dự án thân thiện với môi 
trường như sản xuất năng lượng tái tạo góp phần phục hồi kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng lực cho 
cơ sở hạ tầng vốn đang kém phát triển và từ đó có thể thu hút thêm đầu tư tư nhân, kể cả thông qua các 
quan hệ đối tác công tư mới.

Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, tăng tỉ trọng chi đầu tư, giảm tỉ trọng 
chi thường xuyên, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới, xây dựng, 
hoàn thiện thể chế về quản lý ngân sách nhà nước nhằm tăng cường hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng 
nguồn lực tài chính ngân sách nhà nước gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường quản lý, đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo 
hướng bền vững. Thúc đẩy phát triển “tín dụng xanh”, “ngân hàng xanh”; tăng tỉ trọng vốn tín dụng đầu 
tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các bon.

(iv) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển 
mạnh mẽ khoa học, công nghệ

Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất 
lượng cao trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn. Đa 
dạng hoá phương thức đào tạo gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
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thứ tư. Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công 
nghệ số trong giáo dục - đào tạo. Tăng cường công tác giáo dục và đào tạo cho các đối tượng yếu thế 
trong xã hôi.

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế 
để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Tiếp 
tục thúc đẩy, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp. Thúc đẩy phát triển mạnh hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 
tạo, đẩy nhanh thành lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

(v) Tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro bất định do biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch 
bệnh

Dịch bệnh Covid-19 cùng với những tác động nghiêm trọng do mưa lũ lịch sử tháng 10 vừa qua ở miền 
Trung cho thấy những vấn đề rủi ro, bất định về khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào 
trong tương lai, cần được xem xét kỹ lưỡng và có những chính sách thích ứng phù hợp.  

Cần chú trọng nâng cao năng lực quốc gia trong phòng chống, ứng phó với các rủi ro về biến đổi khí 
hậu, thiên tai và dịch bệnh thông qua: i) nâng cấp cơ sở dữ liệu, bản đồ rủi ro về thiên tai, khí hậu và 
dịch bệnh; ii) tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng của lãnh đạo các cấp, đội ngũ cán bộ làm 
công tác phòng chống rủi ro, của các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng dân cư tại địa phương trong 
phòng chống, ứng phó khi các rủi ro này xảy ra; iii) tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các rủi ro 
về khí hậu, thiên tai và dịch bệnh; iv) cải thiện hệ thống quản lý rủi ro hiện hành nhằm giảm thiểu khả 
năng dễ bị tổn thương và tăng mức độ sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng khí hậu cực đoan, thiên tai 
và dịch bệnh của mọi tầng lớp xã hội; v) triển khai các giải pháp thích ứng kịp thời và hiệu quả nhằm 
giảm thiểu thiệt hại do các tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn liên quan đến các rủi ro có thể xảy 
ra trong tương lai.

Tăng cường khả năng chống chịu, khả năng thích ứng với các loại rủi ro của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 
dịch vụ công tại các địa phương. Điều này cần được triển khai thông qua tích hợp vấn đề quản lý rủi ro về 
khí hậu, thiên tai và đại dịch trong chiến lược, qui hoạch, kế hoạch cũng như các chính sách có liên quan 
ở mọi cấp từ trung ương đến địa phương. Bảo vệ và kịp thời hỗ trợ các vùng, đối tượng bị ảnh hưởng bởi 
các rủi ro thiên tai, khí hậu và dịch bệnh để không ai bị bỏ lại phía sau trong mọi tình huống.  

Phát triển và nhân rộng các mô hình tốt trong chống chịu và ứng phó với các rủi ro về thiên tai, khí hậu 
và dịch bệnh dựa vào cộng đồng; tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương; 
nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong thích ứng và phòng chống trước các rủi ro; tăng 
cường hợp tác toàn cầu và khu vực trong phối hợp phòng chống và ứng phó với các rủi ro về khí hậu, 
thiên tai và dịch bệnh.

(vi) Tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao vai trò, vị thế quốc gia

Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, kết hợp chặt chẽ với đối ngoại song phương, thực hiện tốt 
các trọng trách quốc tế, nhất là trong ASEAN, Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác ở Châu Á - Thái 
Bình Dương. 

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy người dân và doanh nghiệp làm 
trung tâm phục vụ. Khai thác tối đa vị thế quốc gia và nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển đất 
nước. Nâng cao năng lực hội nhập, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại tự 
do; lồng ghép với các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy các lợi thế chính trị, đối 
ngoại để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, nhất là trong các tranh chấp kinh tế, 
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thương mại và đầu tư quốc tế. Phát huy hơn nữa ngoại giao văn hoá, đóng góp thiết thực vào quảng bá 
mạnh mẽ hình ảnh quốc gia và tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Tăng cường vai trò và vị thế của Việt Nam trong diễn đàn quốc tế về phát triển bền vững; tích cực tham 
gia Rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Diễn đàn chính trị cấp 
cao của Liên hợp quốc. Đồng bộ hóa các ưu tiên chung của khu vực trong quá trình xây dựng và triển 
khai chính sách về phát triển bền vững, nhằm tạo môi trường pháp lý phù hợp để tranh thủ các cơ hội 
hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt, xây dựng năng lực và huy động nguồn lực phục vụ các 
mục tiêu PTBV quốc gia.

(vii) Một số hoạt động cụ thể

Các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã 
hội, tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong việc:

 - Nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ), Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 (Quyết 
định 681/QĐ-TTg ngày 04/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch hành động của bộ, ngành, 
địa phương.

 - Tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển kinh 
tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, 2025-2030 
và các chiến lược, chính sách ngành, địa phương để thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu PTBV vào 
năm 2030.  

 - Thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình 
phát triển để chủ động điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

 - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển bền vững, trong đó lưu ý làm rõ yêu cầu cụ 
thể về phát triển bền vững đối với từng loại hình tổ chức, doanh nghiệp.

 - Thúc đẩy việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại các địa phương. Xây dựng, 
hoàn thiện bộ công cụ đánh giá kết quả thực hiện phù hợp với đặc điểm vùng, miền và địa phương, 
trong đó quan tâm, thúc đẩy phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp. 
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