VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
CHO VIỆT NAM (2022-2026)

Lĩnh vực thành quả 1:
Xây dựng sự thịnh
vượng chung thông qua
chuyển đổi kinh tế

Các cơ chế tạo điều kiện cho
các nhóm dễ bị tổn thương,
đặc biệt là người nghèo, phụ
nữ dân tộc thiểu số và người
khuyết tật, tạo ra và tiếp cận
việc làm bền vững và cải thiện

Đến năm 2026, người dân ở Việt

sinh kế.

Nam, đặc biệt là những người có

Các lựa chọn chính sách dựa

nguy cơ bị bỏ lại phía sau, sẽ

trên bằng chứng nhằm hỗ trợ

đóng góp và hưởng lợi một cách

việc chuyển đổi kinh tế theo

công bằng từ các chuyển đổi

hướng bền vững hơn, bao

kinh tế bền vững, toàn diện, đáp

trùm hơn và có tính nhạy cảm

ứng giới hơn dựa trên sự đổi

giới, cùng với phương án tài

mới, làm chủ kinh doanh, nâng

chính.

cao năng suất, khả năng cạnh

Hệ thống an sinh xã hội mang

tranh và công việc thỏa đáng.

tính bao trùm, nhạy cảm giới
và ứng phó hiệu quả với các
cú sốc được mở rộng.

BỐI CẢNH ĐẤT NƯỚC
là nước có thu nhập trung
bình thấp
được xếp vào nhóm các
nước có mức độ phát
triển con người cao
đạt được nhiều thành tựu
trong tăng trưởng kinh tế
bắt đầu nhiệm kỳ lãnh
đạo chính phủ mới
giảm nghèo đa chiều.

THÁCH THỨC
ODA tiếp tục giảm
dân tộc thiểu số chiếm
14,6% dân số, nhưng
chiếm 90% người nghèo
cùng cực
điện chủ yếu từ than
bất bình đẳng
trong nhóm 10 nước có
nguy cơ bị ảnh hưởng bởi
thiên tai nhất.

Lĩnh vực thành quả 2:
Biến đổi khí hậu, Tăng
cường khả năng chống
chịu với thiên tai & Môi
trường bền vững

Người dân Việt Nam, đặc biệt là
những người có nguy cơ bị bỏ lại
phía sau, sẽ được hưởng lợi và đóng
góp vào môi trường an toàn và sạch
hơn từ việc Việt Nam giảm thiểu tác
động và thích ứng với biến đổi khí
hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây
dựng khả năng chống chịu, thúc đẩy
kinh tế tuần hoàn, cung cấp năng
lượng sạch và tái tạo cũng như quản
lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Lĩnh vực thành quả 3:
Quản trị công

Đến năm 2026, người dân ở Việt Nam, đặc
biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại
phía sau, sẽ được hưởng lợi và đóng góp
vào một xã hội công bằng, an toàn và bao
trùm hơn dựa trên nền tảng quản trị công
tốt hơn, thể chế có tính phản hồi hơn,
pháp quyền được tăng cường, bảo vệ và
tôn trọng các quyền con người, bình đẳng
giới và thoát khỏi mọi hình thức bạo lực và
phân biệt đối xử phù hợp với các tiêu
chuẩn quốc tế.

Các giải pháp đổi mới sáng tạo
và tăng cường khả năng chống
chịu được triển khai nhằm
giảm thiểu rủi ro từ thiên tai,
biến đổi khí hậu và sức khỏe
đối với các đối tượng dễ bị tổn
thương.
Các chính sách và giải pháp về
chuyển đổi sang phát triển
các-bon thấp, kinh tế tuần
hoàn và bảo vệ môi trường
được xây dựng và triển khai.
Các giải pháp và thực hành
nhạy cảm giới, bền vững và
sáng tạo trong lĩnh vực tài
nguyên thiên nhiên, bảo tồn
đa dạng sinh học và du lịch
dựa vào thiên nhiên được thực
hiện.

Các thể chế và hệ thống pháp quyền được
củng cố nhằm nâng cao khả năng tiếp cận
công lý và chống phân biệt đối xử, trong đó
tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương.
Các cơ chế nâng cao tính minh bạch, sự
tham gia của cộng đồng, tính liêm chính,
khả năng thích ứng, trách nhiệm giải trình,
có sự tham gia của phụ nữ và các nhóm dễ
bị tổn thương khác được tăng cường.
Năng lực dự báo mang tính nhạy cảm giới
và quản trị rủi ro được hỗ trợ nhằm tăng
cường an ninh con người, xử lý khủng hoảng
trong tương lai và duy trì hòa bình.
Năng lực của các bên liên quan được tăng
cường để nâng cao nhận thức và tiến hành
cải cách chính sách, luật pháp và thể chế
nhằm giảm thiểu các rào cản về bình đẳng
giới và sự hòa nhập của người khuyết tật.

ƯU TIÊN
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
UNDP sẽ hỗ trợ phát triển
năng lực thiết kế và thực hiện
chính sách dựa trên nguyên
tắc quản trị AAA (Tiên lượng,
Thích ứng, Nhanh nhạy) để
giải quyết những thách thức
phức tạp và ứng phó với
những vấn đề mới thông qua:
thu thập và phân tích dữ
liệu nhằm giải quyết
những hình thức nghèo
đa chiều mới, đặt thiên
nhiên và môi trường vào
vị trí trung tâm của phát
triển kinh tế;
thúc đẩy số hóa và đổi
mới toàn diện, lấy con
người làm trung tâm;
xem xét lại các lựa chọn
chính sách và điều chỉnh
chính sách cho phù hợp
với thực tế;
thử nghiệm và nhân rộng
các mô hình triển khai
thành công; và
phát triển các nền tảng
nhằm nâng cao khả năng
hoạch định tài khóa và
huy động nguồn lực.

ĐỐI TÁC
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Các cơ quan Chính phủ
Các đồi tác phát triển
Các cơ quan LHQ
Các viện nghiên cứu
Khu vực tư nhân
Các nhóm mục tiêu

