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DẤU MỐC LỊCH SỬ

Stockholm

1972
Hội nghị quốc
tế về môi
trường con
người
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

Hội nghị Quốc
tế về môi
trường con
người

Thông qua Tuyên bố với 26 nguyên tắc về môi
trường và phát triển, kế hoạch hành động và
nghị quyết

Stockholm

1972

Hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về vấn đề
môi trường
Mở ra con đường cho sự hợp tác quốc tế về
mục tiêu môi trường

Ra đời tổ chức Chương trình môi trường thế
giới (UNEP) và Ngày môi trường Thế giới
(Ngày 5/6)
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

Stockholm

1972
Hội nghị quốc
tế về môi
trường con
người

“Con

người có quyền cơ bản
được tự do, được sống với
cuộc sống công bằng, trong
môi trường trong lành để có
cuộc sống tốt và có khả năng
tự ứng phó và cải thiện môi
trường cho thế hệ hiện tại và
thế hệ tương lai”
Nguyên tắc 1, Tuyên bố Hội nghị Quốc tế về
môi trường con người
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

Ủy ban
Brundtland

1987
Tương
lai của
chúng ta
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

Kêu goi các Chính phủ nhận thức nhu cầu sống
còn đối với các chính sách bền vững về môi
trường
Hình thành quan niệm về phát triển bền vững

1987
Ủy ban
Brundtland

Nghiên cứu môi trường con người và quan hệ
của nó với các vấn đề chính trị và kinh tế

Tương
lai của
chúng ta
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

1987
Ủy ban
Brundtland

“ Phát triển bền vững là
phát triển nhằm thõa mãn
các nhu cầu hiện tại nhưng
không phương hại đến sự
khả năng đáp ứng đối với
các thế hệ tương lai”

Tương
lai của
chúng ta

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG là phương thức duy trì CÔNG
BẰNG giữa các thế hệ hiện tại và tương lai của cuộc sống Loài người
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

Rio de Janeiro

1992
Hội nghị liên
hiệp quốc về môi
trường và phát
triển
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

Rio de Janeiro

1992
Hội nghị Liên
hiệp quốc về môi
trường và phát
triển

Tổ chức nhân dịp 20 năm Kỷ niệm Hội nghị
Stockholm
Hoàn thiện các quan niệm về phát triển bền vững
dựa trên ba cột trụ Bảo vệ môi trường – Phát triển
kinh tế và Công bằng xã hội
Có sự tham gia của 178 nguyên thủ quốc gia và
20,000-30,000 đại diện tổ chức chính phủ và phi
chính phủ và báo chí
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

Rio de Janeiro

1992
Hội nghị Liên
hiệp quốc về môi
trường và phát
triển

TUYÊN BỐ RIO VỀ
MÔI TRƯỜNG VÀ
PHÁT TRIỂN
AGENDA 21

CÔNG ƯỚC
LIÊN HIỆP
QUỐC VỀ ĐA
DẠNG SINH
HỌC

ỦY BAN MÔI TRƯỜNG
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG LIÊN HIỆP QUỐC

TUYÊN BỐ VỀ CÁC NGUYÊN
TẮC QUẢN LÝ BỀN VỮNG
RỪNG
CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN
HIỆP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU
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DẤU MỐC LỊCH SỬ
TUYÊN BỐ RIO VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

Rio de Janeiro

1992
Hội nghị Liên
hiệp quốc về môi
trường và phát
triển

Tuyên bố toàn diện về quyền và nghĩa vụ môi
trường của các quốc gia, dân tộc
Đưa ra 27 nguyên tắc, trong đó có:
Con người là trung tâm của những mối
quan tâm về sự phát triển lâu dài
Tất cả các quốc gia và tất cả các dân tộc cần
hợp tác trong nhiệm vụ chủ yếu là xoá bỏ
nghèo nàn
Hoà bình, phát triển và sự bảo vệ môi
trường phụ thuộc nhau và không thể chia
cắt được.
Khảng định lại Tuyên bố Stockholm 1972 ở
mức độ cao hơn
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

Rio de Janeiro

1992
Hội nghị môi
Liên hiệp quốc
về môi trường và
phát triển

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 21 AGENDA 21
Chương trình nghị sự 21 là một khung kế
hoạch chung để thiết kế các chương trình hành
động, nhằm đạt được sự phát triển bền vững
trong thế kỷ XXI.

Chương trình nghị sự 21 toàn cầu gồm 4
phần chính:
- Những khía cạnh xã hội và kinh tế của sự
phát triển (như đói nghèo, dân số, sức
khỏe, mô hình tiêu dùng, định cư).
- Bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên.
- Tăng cường vai trò của các nhóm xã hội
chính.
- Những phương tiện để thực hiện
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DẤU MỐC LỊCH SỬ
•

Johanneshurg

2002
Hội nghị thượng đỉnh
Thế giới về Phát triển
bền vững họp tại
Johannesburg, Nam
Phi

•

•

•

Đánh giá những việc đã làm 10 năm qua
theo phương hướng mà Tuyên ngôn Rio và
Chương trình Nghị sự 21 đã vạch ra, tiếp
tục tiến hành với một số mục tiêu được ưu
tiên.
Những mục tiêu này bao gồm xóa nghèo
đói, phát triển những sản phẩm tái sinh
hoặc thân thiện với môi trường nhằm thay
thế các sản phẩm gây ô nhiễm, bảo vệ và
quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Hội nghị cũng đề cập tới chủ đề toàn cầu
hóa gắn với các vấn đề liên quan tới sức
khỏe và phát triển.
Các đại diện của các quốc gia tham gia hội
nghị cũng cam kết phát triển chiến lược về
phát triển bền vững tại mỗi quốc gia trước
năm 2005.
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CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TIẾN BỘ XÃ HỘI

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Hạnh phúc của con người
và cuộc sống Loài người
trên Trái đất như một ngôi
nhà xây dưng trên 3 cột
trụ (tăng trưởng kinh tế,
bảo vệ môi trường, tiến bộ
xã hội), nếu một trong 3
cột trụ đó thấp, ngôi nhà
sẽ nghiêng, nếu bị đổ sẽ
dẫn tới sự sụp đổ toàn bộ
ngôi nhà.

PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

MÔ HÌNH BA TRỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mô hình Jacobs và
Sadler 1990, Phát triển
bền vững là sự hài hòa
của ba lĩnh vực Kinh tế
- Xã hội – Môi trường
thể hiện bằng 3 vòng
tròn giao nhau.
Nếu ba vòng tròn có
kích thước tương đương
nhau, thì diện tích giao
cắt của ba vòng là lớn
nhất – Sự phát triển bền
vững đạt giá trị cao
nhất

MÔ HÌNH JACOBS VÀ SADLER, 1990
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CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mô hinh
Phát
triển
Bền vững
theo
Jacobs và
Sadler
1990
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CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mô hình 3 vòng tròn
lồng nhau. Trong đó,
kinh tế là một phần của
xã hôi loài người; mặt
khác xã hội cũng là một
phần của môi trường
Trái đất.
Vì vậy, tăng trưởng
kinh tế được giới hạn
trong khả năng đáp ứng
của xã hội. Sự phát triển
của xã hội không vượt
khả năng chịu được của
môi trường Trái đất

MÔI TRƯỜNG

XÃ HỘI

KINH TẾ

MÔ HÌNH VÒNG TRÒN LỒNG NHAU
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CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mô hình Quan hệ
không gian. Trong đó,
sản xuất là một phần HĐ
của kinh tế, trong khi là
một phần của HĐ xã hôi
loài người; mặt khác xã
hội cũng là một phần của
môi trường Trái đất.
Vì vậy, tăng trưởng
kinh tế được giới hạn
trong khả năng đáp ứng
của xã hội. Sự phát triển
của xã hội không vượt
khả năng chịu được của
môi trường Trái đất
MÔ HÌNH QUAN HỆ KHÔNG GIAN
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CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mô hình Phát
triển theo WCED
1987, đòi hỏi sự
hài hòa của các
lĩnh vực kinh tế chính trị - hành
chính công – xã
hội – công nghệ
kỹ thuật – sản
xuất – quan hệ
quốc tế

MÔ HÌNH PTBV theo WCED
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CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mô hình Villen
1990, trình bày
các nội dung
cụ thể để duy
trì sự cân bằng
trong mối quan
hệ giữa các
mục tiêu kinh
tế - sinh thái
và xã hội

MÔ HÌNH VILLEN, 1990
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CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mô
hình
Phát triển
bền
vững
của
Ngân
hàng
Thế
giới 1990
đưa ra mục
tiêu nhằm
đạt được sự
phát
triển
bền vững

MÔ HÌNH WORL BANK, 1990
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CÁC ĐỘ ĐO CỦA SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Kinh tế bền vững: tăng trưởng kinh tế
liên tục nhưng không gây suy thoái môi
trường và các nguồn tài nguyên
Xã hội bền vững: xã hội phát triển,
chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh
thần được nâng cao không ngừng, sự
công bằng của con người được đảm bảo
Môi trường bền vững: chất lượng môi
trường sống được duy trì ổn định, các
nguồn tài nguyên được duy trì, đảm bảo
cho phát triển và ổn định xã hội
Cân bằng và hài hòa của 3 lĩnh vực /
mục tiêu / khía cạnh trên; tiến tới xây
dựng Đạo đức môi trường, Xã hội tiêu
thụ các bon thấp
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NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG XÃ HỘI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Để xây dựng một
xã hội phát triển bền vững, Chương trình
.
Môi trường Liên Hiệp Quốc đã đề ra 9 nguyên tắc:
1.Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng.
2.Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.
3.Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái đất.
4.Quản lý những nguồn tài nguyên không tái tạo được.
5.Tôn trọng khả năng chịu đựng được của Trái đất.
6.Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân.
7.Để cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình.
8.Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc
phát triển và bảo vệ.
9.Xây dựng một khối liên minh toàn cầu.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
• Việt Nam là quốc gia sớm có nhận thức và hành động
hướng tới phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi
khí hậu, sử dụng năng lượng tái tạo
• Việt Nam đã sớm ký kết các công ước quốc tế về môi
trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí
hậu.
• Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân: thu nhập kinh tế và
khoa học công nghệ thấp, thị trường chưa hoàn chỉnh,
thiếu chính sách và cơ chế phù hợp nên vấn đề phát
triển bền vững ở Việt Nam còn nhiều bất cập, việc
khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo chưa tương
xứng với tiềm năng, …
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DẤU MỐC PTBV Ở VIỆT NAM
• 1980, Hình thành chương trình nghiên cứu cấp Nhà
nước “ Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và
bảo vệ môi trường”
• 1985, Hình thành “Dự thảo quốc gia về bảo tồn” với
sự giúp đỡ của IUCN
• 1991, Tổ chức Hội nghị quốc tế “Môi trường và phát
triển bền vững” với sự giúp đỡ của UNEP và UNDP
• Ban hành “Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát
triển lâu bền giai đoạn 1991-2000”
• 1993, Ban hành Luật Bảo vệ môi trường Quốc gia
27

DẤU MỐC PTBV Ở VIỆT NAM
• 1995, Hoàn thành “Bản phác thảo kế hoạch quốc gia về
môi trường – NEAP”
• 1995, Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch hành động đa
dạng sinh học – BAP”
• 1994, Bắt đầu triển khai lập “Báo cáo hiện trạng môi
trường quốc gia” hàng năm.
• 1998, Bộ chính trị ban hành Chỉ thị “Tăng cường công
tác bảo vệ môi trường giai đoạn công nghiệp hóa và
hiện đại hóa đất nước”
• 2003, Thủ tướng phê duyệt “Định hướng chiến lược
quốc gia về phát triển bền vững ở Việt Nam – Chương
trình nghị sự 21 của Việt Nam
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DẤU MỐC PTBV Ở VIỆT NAM
• 2008, Quốc hội ban hành “Luật đa dạng sinh học”
• 2010, Quốc hội ban hành “Luật thuế bảo vệ môi
trường.Theo đó, nhiên liệu hóa thạch đã được đưa vào
diện chịu thuế môi trường
• 2010, Quốc hội hành “Luật sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả”, trong đó đặt ra chính sách, giải
pháp, cơ chế, tổ chức quản lý sử dụng hợp lý và tiết
kiệm năng lượng
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Chương trình nghị sự 21 Việt Nam
• Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) – là 1 trong 4 văn
bản quan trọng được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh
Trái đất tại Rio Janero 1992.
• Mục tiêu của văn bản là đưa ra các hành động cụ thể kết
hợp bảo vệ môi trường và phát triển KTXH của Thế giới,
các quốc gia và các địa phương.
• Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam đã được Thủ
tướng phê duyệt năm 2003 trong quyết định 153/2004QĐ TTg “Định hướng chiến lược phát triển bền vững
Việt Nam” ngày 17/8/2004
• Hiện Chính phủ đang chỉ đạo để ban hành Định hướng
phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020
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Chương trình nghị sự 21 Việt Nam
Chương trình Nghị sự 21 của VN theo 153/2004-QĐ TTg, có 5 phần:
Mục lục
Lời mở đầu
Phần 1: Phát triển bền vững - Con đường tất yếu của Việt Nam
Phần 2: Những lĩnh vực kinh tế cần ưu tiên để phát triển bền vững
Phần 3: Những lĩnh vực xã hội cần ưu tiên để phát triển bền vững
Phần 4: Những lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi
trường và kiểm soát ô nhiễm cần ưu tiên để phát triển bền vững.
Phần 5: Tổ chức thực hiện phát triển bền vững: I. Hoàn thiện vai trò lãnh
đạo của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện phát triển bền vững; II.
Huy động toàn dân tham gia thực hiện phát triển bền vững; III. Hợp tác
quốc tế để phát triển bền vững.
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Chương trình nghị sự 21 Việt Nam – II. Những
lĩnh vực kinh tế cần ưu tiên để phát triển bền
vững
1. Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
2. Thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng thân
thiện với môi trường.
3. Thực hiện quá trình "công nghiệp hoá sạch".
4. Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.
5. Phát triển bền vững các vùng và địa phương.
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Chương trình nghị sự 21 Việt Nam – III. Những
lĩnh vực xã hội cần ưu tiên để phát triển bền
vững
1. Tập trung nỗ lực để xoá đói, giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện tiến
bộ và công bằng xã hội.
2. Tiếp tục giảm mức tăng dân số và tạo thêm việc làm cho người lao
động.
3.

Định hướng quá trình đô thị hoá và di dân nhằm phát triển bền
vững các đô thị, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo
vùng.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục để nâng cao dân trí và trình độ nghề
nghiệp, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp phát triển đất nước.
5. Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm
sóc sức khoẻ, cải thiện điều kiện lao động và vệ sinh môi trường
sống.
33

PART

2

MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ VÀ
THÀNH TỰU CỦA VIỆT NAM
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

New York

2000
Hội nghị Thiên
niên kỷ
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DẤU MỐC LỊCH SỬ

150 nguyên thủ đại diện cho 189 quốc gia và 8.000
đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ với 8 mục tiêu các
quốc gia cần đạt được vào năm 2015, do Tổ chức
hợp tác phát triển kinh tế soạn thảo

2000
New York

Một dấu mốc trên con đường Phát triển bền vững
của Thế giới và các quốc gia trong Thế kỷ 21 ”

Hội nghị Thiên
niên kỷ
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CÁC MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ
1. Xóa bỏ
tình trạng
nghèo cùng
cực và thiếu
đói

3. Tăng cường
bình đẳng nam nữ
và nâng cao vị thế
cho phụ nữ
2. Phổ cập giáo
dục tiểu học

4. Giảm tử vong ở
trẻ em

5. Tăng cường sức
khỏe bà mẹ
7. Bảo đảm bền vững về
môi trường

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

8. Thiết lập quan hệ đối tác
toàn cầu vì phát triển
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CÁC CHỈ TIÊU CỦA MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ, 2007
1. Triệt để loại trừ tình trạng bần cùng (nghèo cùng cực)
và thiếu ăn:
1. Xóa bỏ tình
trạng nghèo
cùng cực và
thiéu đói

•Trong khoảng thời gian 1990-2015, giảm một nửa tỷ
lệ người có thu nhập (tính theo sức mua tương đương
PPP năm 1993) dưới 1 USD một ngày.
•Trong khoảng thời gian 1990-2015, giảm một nửa tỷ
lệ người bị thiếu ăn.
•Tạo việc làm thích hợp và hữu ích cho tất cả mọi
người bao gồm cả phụ nữ và thanh niên.

2. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học:

•Đảm bảo rằng đến năm 2015, tất cả trẻ em, không
phân biệt trai gái, đều được hoàn tất giáo dục tiểu
học.
2. Phổ cập giáo
dục tiểu học
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CÁC CHỈ TIÊU CỦA MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ, 2007
3. Tăng cường
bình đẳng
nam nữ và
nâng cao vị
thế cho phụ
nữ

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

•Xóa bỏ tình trạng chênh lệch về giới tính ở
giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tốt nhất là
vào năm 2005 và ở mọi cấp không chậm hơn
năm 2015.
4. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em:

4. Giảm tử
vong ở trẻ
em

•Giảm hai phần ba tỷ lệ tử vong ở trẻ em
dưới 5 tuổi trong giai đoạn 1990-2015.

5. Cải thiện sức khỏe bà mẹ:
5. Tăng
cường sức
khỏe bà mẹ

•Giảm ba phần tư tỷ lệ tử vong ở bà mẹ
trong giai đoạn 1990-2015.
•Đến năm 2015, phổ cập chăm sóc sức khỏe
sinh sản
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CÁC CHỈ TIÊU CỦA MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ, 2007
6. Phòng
chống
HIV/AIDS,
sốt rét và
các bệnh
dịch khác

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

•Chặn đứng và bắt đầu thu hẹp sự lây lan của
HIV/AIDS vào năm 2015.
•Đến năm 2010, mọi đối tượng có nhu cầu đều được
điều trị HIV/AIDS.
•Chặn đứng và bắt đầu giảm tỷ lệ mắc bệnh sốt rét
cũng như các bệnh dịch khác vào năm 2015.
7. Đảm bảo sự bền vững của môi trường:

7. Bảo
đảm bền
vững về
môi
trường

•Tích hợp nguyên tắc phát triển bền vững trong các
chính sách và chương trình quốc gia; giảm thiểu tổn thất
về môi trường.
•Giảm tổn thất về tính đa dạng sinh học, đến năm 2010
giảm đáng kể tỷ lệ này.
•Đến năm 2015, giảm một nửa tỷ lệ người không được
tiếp cận thường xuyên với nước sạch và hợp vệ sinh.
•Đến năm 2020, cải thiện đáng kể cuộc sống của ít nhất
100 triệu người đang sống trong nhà ổ chuột.
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CÁC CHỈ TIÊU CỦA MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ, 2007

8. Thiết
lập quan
hệ đối
tác toàn
cầu vì
phát
triển

8. Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển:
•Tăng cường hơn nữa hệ thống thương mại và tài chính mở, dựa trên
luật lệ, không phân biệt đối xử và có thể dự báo,
•Đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nước kém phát triển nhất, trong
đó có việc đảm bảo khả năng tiếp cận đối với các mặt hàng xuất khẩu
của họ trên cơ sở miễn thuế và phi hạn ngạch; tăng cường giảm nợ
cho các nước nghèo nợ nần nhiều; xoá các khoản nợ cho các nước
cam kết xoá đói giảm nghèo
•Giải quyết một cách toàn diện các vấn đề nợ nần của các nước đang
phát triển thông qua các biện pháp quốc gia và quốc tế nhằm đảm
bảo quản lý nợ lâu dài, bền vững.
•Thông qua hợp tác với các nước đang phát triển tăng cường và thực
hiện chiến lược tạo việc làm thích hợp và hữu ích cho thanh niên.
•Hợp tác với các công ty dược phẩm, cung cấp đủ những thuốc trị
bệnh thiết yếu tại các nước đang phát triển.
•Thông qua hợp tác với khu vực tư nhân, phát huy các lợi ích của
những công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin.
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VIỆT NAM THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU
THIÊN NIÊN KỶ
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TỔNG QUAN
Chính phủ Việt Nam đã ký kết
tham gia thực hiện Các mục
tiêu thiên niên kỷ của LHQ và
đã triển khai vào các lĩnh vực
hoạt động từ năm 2000.
Theo báo cáo của Chính phủ,
Việt Nam đã đạt 5 mục tiêu và
đang tích cực thực hiện để đạt
các mục tiêu khác vào năm 2015;
điều đó đưa quốc gia trở thành
một trong những nước đang
phát triển đứng đầu về thành
tích thực hiện mục tiêu Thiên
niên kỷ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
trình bày báo cáo các thành tựu của Việt Nam
về Mục tiêu thiên niên kỷ tại Đại hội đồng
LHQ, New York, 2010.
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THÀNH TỰU

  

Việt Nam đã đat được 5 mục tiêu về Xóa nghèo cùng cực và
thiếu đói, phổ cập giáo dục tiểu học, bình đẳng giới, .v.v.
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SỐ LIỆU VỀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM
Tỷ lệ nghèo thời kỳ 1993-2008
Đơn vị: %
1993
58,1

1998
37,4

2002
28,9

2004
19,5

2006
16,0

2008
14,5

25,1
66,4

9,2
45,5

6,6
35,6

3,6
25,0

3,9
20,4

3,3
18,7

53,9
86,4

31,1
75,2

23,1
69,3

13,5
60,7

10,3
52,3

8,9
50,3

60,8
47,9

39,9
28,2

31,1
19,9

21,2
13,2

17,2
11,8

15,5
10,8

Đồng bằng sông Hồng

62,7

29,3

22,4

12,1

8,8

8,1

Đông Bắc Bộ
Tây Bắc Bộ
Bắc Trung Bộ

81,6
81,0
74,5

62,0
73,4
48,1

38,4
68,0
43,9

29,4
58,6
31,9

25,0
49,0
29,1

24,3
45,7
22,6

Duyên hải Nam Trung Bộ

47,2

34,5

25,2

19,0

12,6

13,7

Tây Nguyên
Đông Nam Bộ

70,0
37,0

52,4
12,2

51,8
10,6

33,1
5,4

28,6
5,8

24,1
3,5

Đồng bằng sông Cửu Long

47,1

36,9

23,4

19,5

10,3

12,3

CẢ NƯỚC

Thành thị - Nông thôn:
Thành thị
Nông thôn
Theo nhóm dân tộc:
Kinh
Các dân tộc khác
Theo giới tính chủ hộ:
Nam
Nữ
Theo vùng địa lý:
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XÓA ĐÓI NGHÈO
MỤC TIÊU
1A

Tỷ lệ người dân thu nhập dưới 1 USD/ngày giảm trong giai
đoạn 1990‐2015.

ĐẠT ĐƯỢC

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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GIẢM ĐÓI NGHÈO
NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG
• Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao và ổn định
• Các chương trình đào tạo nghề quốc gia cho người lao động
không có việc làm
• Chính sách cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp địa
phương
• Đầu tư hạ tầng cơ sở nông thôn, sức khỏe cộng đồng và giáo
dục
CÁC THÁCH THỨC
• Tỷ lệ nghèo cao ở vùng dân tộc thiểu số và vùng xa
• Tỷ lệ thiếu lương thực thực phẩm ở vùng nông thôn cao hơn
vùng đô thị 10 lần.
• Đô thị hóa nhanh trong bối cảnh hạ tầng cơ sở đô thị và trật tư
đô thị phát triển không tương xứng.
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SỐ LIỆU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Bảng các chỉ số cơ bản của giáo dục tiểu học và THCS
Đơn vị: %
2005-2006
Giáo dục tiểu học
Tỷ lệ nhập học đúng tuổi
Tỷ lệ hoàn thành bậc tiểu học
Tỷ lệ học sinh/giáo viên
Tỷ lệ giáo viên/lớp
Tỷ lệ học sinh/lớp
Giáo dục trung học cơ sở
Tỷ lệ nhập học THCS đúng tuổi
Tỷ lệ hoàn thành bậc THCS
Tỷ lệ học sinh/giáo viên
Tỷ lệ giáo viên/lớp
Tỷ lệ học sinh/lớp

2006-2007

2007-2008

2008-2009

95,0
92,4

96,0
85,6

96,1
87,9

97,0
88,5

20,5
1,28
26,4

20,1
1,29
26,0

19,5
1,30
25,5

19,1
1,31
25,3

78,7
81,9

81,0
76,6

82,7
76,4

83,1
77,6

20,6
1,2
23,9

19,7
1,9
37,9

18,3
1,3
36,6

17,4
2,1
35,6

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC
MỤC TIÊU
2A

Chắc chắn vào năm 2015, trẻ em ở mọi vùng, nam
hoặc nữ đều có điều kiện phổ cập giáo dục tiểu học

ĐẠT ĐƯỢC

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC
NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG
• Tăng tỷ lệ đầu tư ngân sách cho giáo dục (từ 15.5% trong năm
2001 lên 20% vào năm 2007)
• Hỗ trợ kinh phí cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc ít người.
• Hỗ trợ quốc tế

CÁC THÁCH THỨC
• Chất lượng giáo dục không cao
• Tốc độ hoàn thành phổ cập giáo dục thấp và không ổn định
• Giáo dục vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn
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SỐ LIỆU VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
Tỷ lệ học sinh nữ ở các cấp học
Đơn vị: %
97-98

01-02

Tiểu học

47,7

47,5

47,6

47,7

48,2

48,5

46,2

47,9

Trung học cơ sở

47,0

47,5

47,8

47,9

48,1

48,3

48,8

48,5

Trung học phổ
thông

46,4

46,8

48,5

48,9

49,4

49,3

51,7

52,6

Cao đẳng

51,9

50,9

46,8

51,0

53,1

53,8

50,8

51,2

Đại học

39,1

44,3

49,5

47,0

47,2

48,4

48,4

48,5

Năm học

03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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BÌNH ĐẲNG GIỚI
MỤC TIÊU
3A

Bình đẳng giới ở cấp giáo dục cơ sở và giáo dục trung học thu
hẹp và hoàn toàn xóa bỏ vào năm 2015.
Tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác quản lý lãnh đạo liên tục tăng.
Bình đẳng giới trong lao động việc làm

ĐẠT ĐƯỢC

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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BÌNH ĐẲNG GIỚI
NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG
• Phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới về trước các quy
định luật pháp và chính sách
• Tích hợp vấn đề giới trong các chính sách và chương trình
hành động quốc gia.

THÁCH THỨC
• Tỷ lệ bất bình đẳng giới còn cao ở vùng nông thôn
• Tỷ lệ phụ nữ thất nghiệp không chính thức cao, lao động chân
tay chiếm tỷ lệ cao ở phái yếu.
• Phụ nữ còn gắng trách nhiệm cao trong gia đình, ít thời gian tự
do dành cho học tập và nâng cao trình độ
• Các tệ nạn xã hội hạn chế năng lực phụ nữ: buôn bán phụ nữ,
tàn dư phong kiến, v.v.
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SỐ LIỆU GIẢM TỬ VONG TRẺ EM
Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi
Đơn vị: %
70,0
60,0

58,0
45,8

50,0
40,0

27,3

30,0

24,4

24,5

23,0

24,4

25,0
19,3

20,0
10,0
0,0
1999

2001

2005

2006

2007

2008

2009

M.tiêu MDG
2010 2015

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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GIẢM TỬ VONG TRẺ EM
MỤC TIÊU
4A

Giảm 2/3 tỷ lệ tử vong trẻ dước năm tuổi giai đoạn 1990 ‐
2015

KHÔNG
ĐẠT

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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GIẢM TỬ VONG TRẺ EM
NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG
• Sử dụng vaccin ở quy mô toàn quốc
• Đầu tư trang thiết bị y tế nông thôn
• Bảo hiểm y tế cho người nghèo và dân tộc thiểu số

THÁCH THỨC
• Sức khỏe và chăm sóc y tế ở nông thôn thấp hơn đô thị
• Tồn tại khoảng cách lớn (31‰ to 39‰) về tử vong trẻ em
giữa nhóm người giầu và người nghèo.
• Xu hướng gia tăng trở lại tử vong trẻ em dưới năm tuổi ở
những năm gần đây.
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SỐ LIỆU TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE BÀ MẸ
Tỷ số tử vong mẹ
Đơn vị: số tử vong trên 100.000 ca đẻ sống
250

233

200
130

150

85

100

80

75,1

75

76

69
58,3

50
0
1990

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

MDG
2015

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE BÀ MẸ
MỤC TIÊU
5A

Giảm ¾ tỷ lệ tử vong phụ nữ thai sản tronggiai đoạn
1999‐2015.

KHÔNG
ĐẠT

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE BÀ MẸ
NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG
• Gia tăng dịch vụ hỗ trợ phụ nữ mang thai
• Tăng cường năng lực hỗ trợ bà mẹ khi sinh đẻ
• Giáo dục đại chúng cho phụ nữ mang thai và sinh sản

THÁCH THỨC
• Tồn tại các phong tục lạc hậu ở người dân tộc thiểu số vùng xa
trong tiếp cận dịch vụ y tê khi mang thai và sinh đẻ
• Cơ sở y tế, nguồn lực cán bộ y tế và dịch vụ y tế nông thôn
vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn nhiều.
• Tình trạng nạo phá thai trong các lứa tuổi, đặc biệt lứa tuổi vị
thành niên tăng trong giai đoạn hiện nay.
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SỐ LIỆU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, SỐT RÉT VÀ DỊCH BỆNH KHÁC
- Việt Nam đã đạt được mục tiêu kiểm soát tỷ lệ hiện nhiễm HIV dưới 0,3% của
Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2004-2010 đề ra. Tỷ lệ hiện
nhiễm HIV chung (ở tất cả mọi lứa tuổi) theo ước tính hiện nay là 0,28%.
- Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu trong ngăn chặn dịch bệnh HIV.
Tuy nhiên, xu hướng chững lại của dịch HIV chỉ mới diễn ra trong 2 năm trở lại đây
nên chưa được xem là thực sự bền vững.
- Tình hình mắc và tử vong do sốt rét giai đoạn 2000 – 2009 giảm dần. Năm 2000,
số bệnh nhân sốt rét là 293.000 trường hợp và số tử vong là 71 trường hợp. Đến
năm 2009, số bệnh nhân sốt rét chỉ còn 60.867 trường hợp (trong đó có 826 trẻ em
dưới 5 tuổi và 62 phụ nữ mang thai), giảm 79,7% so với năm 2000 và số tử vong là
27 trường hợp
- Việt Nam xếp vị trí thứ 12 trong số 22 quốc gia có số bệnh nhân lao cao nhất thế
giới và đứng thứ 3 trong khu vực chỉ sau Trung Quốc và Phillipin. Từ năm 2005
đến năm 2008, số bệnh nhân lao được phát hiện gia tăng qua các năm và số người
tử vong do lao có giảm nhưng không nhiều
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, SỐT RÉT VÀ DỊCH BỆNH KHÁC
MỤC TIÊU
6A

Chặn đứng sự gia tăng và lan truyền HIV/SIDA vào năm
2015

KHÔNG
ĐẠT

Source: World Bank,
http://goo.gl/sSMm9
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PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, SỐT RÉT VÀ DỊCH BỆNH KHÁC
MỤC TIÊU
6B

Đến năm 2010, mọi đối tượng có nhu cầu đều được điều
trị HIV/AIDS

KHÔNG
ĐẠT

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, SỐT RÉT VÀ DỊCH BỆNH KHÁC
MỤC TIÊU
6C

Chặn đứng và bắt đầu giảm tỷ lệ mắc bệnh sốt rét và các
bệnh dịch khác vào năm 2015

ĐẠT ĐƯỢC

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, SỐT RÉT VÀ DỊCH BỆNH KHÁC

NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG
• Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người mắc bệnh
HIV/AIDS đối với bản thân, cộng đồng và xã hội
• Chương trình quốc gia phân phát miễn phí bao cao su, bơm kim
tiêm và dụng cụ phòng tránh cho nhóm người có nguy cơ cao
• Xây dựng các nhóm tư vấn, chăm sóc sức khỏe và trung tâm
chẩn đoán bệnh

THÁCH THỨC
• Cơ sở hạ tầng và nguồn lực tài chính yếu
• Thiếu các trang thiết bị chăm sóc và chẩn đoán bệnh
• Chi phí thuốc chữa bệnh cao
• Kỳ thị xã hội đối với bệnh nhân HIV /AIDS
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đàu tư; Báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam 2010
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ĐẢM BẢO BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG
MỤC TIÊU
7B

Giảm tổn thất đa dạng sinh học vào năm 2010
Tăng tỷ lệ diện tích đất phủ rừng

?

Nguồn: World Bank, http://goo.gl/sSMm9
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SỐ LIỆU ĐẢM BẢO BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG
Việt Nam đã và đang triển khai tích cực Chương trình nghị sự 21; các
chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được rà
soát lại dưới góc nhìn phát triển bền vững.
Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh
học đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 và hàng loạt các quy hoạch
hệ thống các khu bảo tồn sinh học, các khu được bảo vệ.
Điều kiện ở của người dân được cải thiện đáng kể, đến năm 2009, tỷ lệ
nhà đơn sơ trên toàn quốc chỉ còn 7,8%. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử
dụng nước sạch hợp vệ sinh đã tăng lên đáng kể, từ 30% năm 1990 lên
83% năm 2010.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường còn nhiều mặt yếu kém; tài
nguyên thiên nhiên vẫn đang bị khai thác lãng phí và sử dụng kém hiệu
quả, nhiều khía cạnh môi trường không được bảo vệ tốt, bị suy thoái và
hủy hoại.
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ĐẢM BẢO BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG
TARGET 7C

Halve, by 2015, the proportion of people without
sustainable access to safe drinking water and basic
sanitation

Source: World Bank, http://goo.gl/sSMm9

ON‐TRACK

67

ĐẢM BẢO BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG
NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG
• Các chương trình trồng rừng và tái sinh rừng
• Triển khai nhiều kế hoạch và tăng đầu tư cho công tác bảo vệ
môi trường
• Thực hiện chiến lược và chương trình nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn

THÁCH THỨC
• Ô nhiễm đô thi gia tăng cùng với đô thị hóa nhanh và thiếu kiểm
soát phát thải công nghiệp và giao thông
• Hệ thống công cụ kinh tế trong quản lý môi trường không có hiệu
lực
• Thiếu năng lực nghiên cứu và thu thập số liệu môi trường
• Hiệu lực của luật pháp trong quản lý môi trường thấp
68

THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN CẦU VÌ PHÁT TRIỂN

THÀNH TỰU
• Tiếp tục quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu WTO
• Tái cơ cấu kinh doanh và luật thương mại quốc tế
• Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tốt
• Đạt được tiến bộ trong lĩnh vực vay nợ, trả nợ từ năm 1990
• Phát triển nhanh Internet và điện thoại

THÁCH THỨC
• Rào cản thương mại từ các nước phát triển gia tăng
• Suy thoái kinh tế toàn cầu.
• Hồi vốn đầu tư công cộng thấp.
• Tỷ lệ nợ trên GDP cao
• Nền kinh tế đang ở trình độ thấp
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CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHỦ YẾU MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ
Năm
1990

Chỉ tiêu, chỉ số

1

2

3

Năm
2005

MDG1: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói
58%
19,5%
Tỷ lệ nghèo
(năm
(năm
1992)
2004)
4,7%
18,4%
Chỉ số khoảng cách nghèo
(năm
(năm
2004)
1993)
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5
tuổi (thể nhẹ cân/tuổi)

41%

25,3%

Báo cáo
MDG
2010
14,5%
(năm
2008)
3,5%
(năm
2008)
18,9
(năm
2009)

MDG2: Phổ cập giáo dục tiểu học
1

Tỷ lệ nhập học đúng tuổi bậc tiểu học

2

Tỷ lệ học sinh hoàn thành tiểu học

3

ỷ lệ hậ h

đú

ổi bậ

CS

87%

khả năng
đạt mục
tiêu vào
2015
Đạt

Đạt
95%

85,6%

81%

97%
(năm
2009)
88,5%
(năm
2009)
83,1%
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CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHỦ YẾU MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ

Chỉ tiêu, chỉ số

1

2

3

4

5

6

Năm
1990

Năm
2005

Báo cáo
MDG
2010

MDG3: Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ
47,7%
47,9%
Tỷ lệ học sinh nữ so với học sinh nam
47,7%
(năm
bậc tiểu học
(năm 2009)
1998)
47%
48,5%
Tỷ lệ học sinh nữ so với học sinh nam
47,9%
(năm
bậc THCS
(năm 2009)
1998)
46,4%
52,6%
Tỷ lệ học sinh nữ so với học sinh nam
48,9%
(năm
bậc THPT
(năm 2009)
1998)
18,48%
25,76%
(khóa IX,
Tỷ lệ đại biểu nữ trong quốc hội (so
(khóa XII,
nhiệm kỳ
với tổng số đại biểu quốc hội)
nhiệm kỳ
19922007-2011)
1997)
21,1%
23,9%
Tỷ lệ đại biểu nữ ở các cơ quan dân cử (nhiệm kỳ
(nhiệm kỳ
(HĐND) cấp tỉnh
199920042004)
2009)
21 %
23%
Tỷ lệ đại biểu nữ ở các cơ quan dân cử (nhiệm kỳ
(nhiệm kỳ
(HĐND) cấp huyện
1999
2004

khả năng
đạt mục
tiêu vào
2015
Đạt
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CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHỦ YẾU MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ

Chỉ tiêu, chỉ số

Năm
1990

Năm
2005

Báo cáo
MDG
2010

MDG4: Giảm tử vong ở trẻ em
Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi

58‰

27,3‰

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi

44,4‰

26,0‰

Có khả năng đạt
25‰
(năm 2009)
16‰
(năm 2009)

MDG5: Tăng cường sức khỏe bà mẹ
Tỷ số chết mẹ so với 100.000 ca
đẻ sống
Tỷ lệ các ca sinh được sự hỗ trợ
của cán bộ y tế có tay nghề
Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh
thai của phụ nữ tuổi 15-49 đang
có chồng
Tỷ lệ phụ nữ được khám thai
trong thời kỳ thai sản từ 3 lần trở
lên

233

80
92,71%
(năm 2006)

73,9%
(năm 2001)

khả năng đạt
mục tiêu vào
2015

Cố gắng đạt
69
(năm 2009)
94,8%
(năm 2009)
80%
(năm 2008)

84,3%

86,4%
(năm 2008)
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CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHỦ YẾU MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ

Chỉ tiêu, chỉ số

Năm
1990

Năm
2005

Báo cáo
MDG 2010

Còn khó
khăn, phấn
đấu đạt

MDG6: Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác
1

Tỷ lệ nhiễm HIV

2

Tỷ suất hiện nhiễm HIV trên 100.000 dân

3

Số lượng người lớn được điều trị ARV

4

Số lượng trẻ em được điều trị ARV

5

Số bệnh nhân sốt rét

6

Số bệnh nhân chết do sốt rét

7
8

Tỷ lệ phát hiện vi rút lao (AFB) dương tính
mới tính trên 100.000 dân
Tỷ lệ bệnh nhân mắc lao được điều trị khỏi
mới

7.812
(năm 2006)
428
(năm 2006)
293.000
(năm 2000)
71
(năm 2000)
65
(năm 2007)
89,9%
(năm 2007)

khả năng
đạt mục tiêu
vào 2015

0,28%
(ước tính)
187
(năm 2009)
36.008
(năm 2009)
1.987
(năm 2009)
60.867
(năm 2009)
27
(năm 2009)
46
(năm 2009)
89,8%
(năm 2009)
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CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHỦ YẾU MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ

Chỉ tiêu, chỉ số

Năm
1990

Năm
2005

Báo cáo
MDG 2010

Khó đạt,
còn nhiều
khó khăn

MDG7: Đảm bảo bền vững về môi trường

1
2
3
4

Tỷ lệ diện tích đất có rừng che phủ
Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh
hoạt hợp vệ sinh ở nông thôn
Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh ở
nông thôn
Tỷ lệ hộ gia đình sống trong nhà tạm

27,8%

37%

30%
20%
22,7%
(năm 1999)

40%
(ước tính
năm 2010)
79%
(năm 2009)
43%
(năm 2009)
7,8%
(năm 2009)
Đạt ở một
số nội dung

MDG8: Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển
1

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (triệu
USD)

2

Cam kết ODA (triệu USD)

2.400
(năm 2000)

khả năng
đạt mục tiêu
vào 2015

69.206

127.045

3.748

8.064
(năm 2009)
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TIẾP CẬN NĂNG LƯỢNG VÀ
MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ

75

ĐỊNH NGHĨA TIẾP CẬN NĂNG LƯỢNG

Tiếp cận năng
lượng
=
Khả năng đáp ứng
nhu cầu sử dụng an
toàn và hiệu quả
năng lượng cho
KTXH và đời sống
người dân

Nông nghiệp

Sản xuất
công nghiệp

Chiếu sáng

Y tế, sức
khỏe

Truyền thông

Giáo dục

Đun nấu

Giao thông
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CHỈ TIÊU TIẾP CẬN NĂNG LƯỢNG

Chỉ tiêu
tiếp cận
năng
lượng

Tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận với lưới điện quốc gia / năng lượng
điện
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng các thiết bị đun nấu sử dụng năng
lượng thương mại
Tỷ lệ người dân sử dụng năng lượng cơ giới cho nhu cầu sản
xuất và nhu cầu phi công nghiệp
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TIẾP CẬN ĐIỆN

Nguồn năng lương thông dụng và tiện lợi
Sạch hơn sinh khối, nhiên liệu hóa thạch
Hỗ trợ nâng cao điều kiện sống thông qua chiếu
sáng, nước sạch, thông tin đại chúng và bảo vệ
sức khỏe người tiêu dùng
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TIẾP CẬN ĐIỆN

79

TIẾP CẬN NĂNG LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ
Số lượng dân cư không có điện và phụ thuộc vào năng
lượng sinh khối truyền thống, 2009 (million)

Source:IEA Databse
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Tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế
Trung Quốc

81

Mối quan hệ giữa HDI và tiêu thụ năng lượng đầu người

82

Mối quan hệ giữa Tiếp cận năng lượng và tăng trưởng kinh tế

83

Bản đồ dân số chưa tiếp cận điện thế giới

( ) *+, - ./0 1 2 34/567/8 9 : /; <<'

84

Tỷ lệ dân số chưa tiếp cận điện
Quốc gia

Tỷ lệ đô thị / nông thôn

( ) *+, - ./0 1 2 34/567/8 9 : /; <<'

85

Quan hệ giữa loại năng lượng sử dụng và thu nhập

86

Tiếp cận với nhiên liệu cao cấp trong đun nấu
ở các quốc gia trên Thế giới

( ) *+, - ./0 1 2 34/567/8 9 : /; <<'
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Tiếp cận nhiên liệu sạch ở các nhóm quốc gia
và giữa đô thị và nông thôn
Tỷ lệ chung

Nông thôn

Đô thị

Nguồn: UNDP, WHO, 2009
88

Tiến bộ trong tiếp cận điện và nhiên liệu đun nấu sạch
của các quốc gia gia đoạn 2004-2009

Nguồn: IEA, 2010
89

Tiếp cận điện và tỷ lệ tử vong thai sản
và trẻ em dưới 5 tuổi
Tử vong trẻ em dưới 5 tuổi

Tử vong thai sản

Nguồn: UNDP và WHO, 2009

90

Tiếp cận năng lượng và tỷ lệ trẻ em đến trường học
Tỷ lệ đi học và tiếp cận điện

Tỷ lệ đi học và tiếp cận nhiên liệu cao cấp
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TIẾP CẬN NĂNG LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ
1. Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực
và thiếu đói

Tiếp cận
năng lượng
Thương mại

• Cung cấp cho người dân phương tiện sử dụng
các thiết bị sinh hoạt, tiết kiệm thời gian nội trợ
cho các hoạt động sản xuất khác
• Bơm nước, cung cấp nước sạch
• Chạy máy và thiết bị sản xuất nông nghiệp, chế
biến nông hải sản, bơm nước tưới tiêu, ..
• Gia tăng thu nhập hộ gia đình, đặc biệt là hộ
nông dân qua đó hỗ trợ thoát đói, giảm nghèo
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QUAN HỆ GIỮA SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ THU NHẬP
Correlation between electricity use and
income per capita

Source: GapMinder, www.bit.ly/qVYpWJ
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2. Phổ cập giáo dục tiểu học

Tiếp cận
năng
lượng
thương
mại

• Tiếp cận năng lượng thương mại nâng cao điều
kiện cơ sở vật chất các trường học và điều kiện
chăm sóc học sinh
• Tạo điều kiện sử dụng các trang thiết bị tin học và
điện tử trong trường, lớp.
• Tạo điều kiện chiếu sáng các lớp học trong điều
kiện thời tiết đặc biệt và ban đêm
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3. Tăng cường bình đẳng nam nữ và
nâng cao vị thế cho phụ nữ

Tiếp cận
năng
lượng
thương
mại

• Tiếp cận năng lượng thương mại giúp người
phụ nữ tiết kiệm thời gian cho công việc nội
trợ và gia đình để tham gia công tác xã hội.
• Năng lượng thương mại tạo điều kiện cho
người giảm sức lao động cơ bắp nặng nhọc để
bình đẳng hơn so với nam giới
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4. Giảm tử vong ở trẻ em

Tiếp cận
năng
lượng
thương
mại

• Năng lượng thương mại giúp trẻ em trong
việc duy trì môi trường sống trước các biến
đổi của tự nhiên, giảm bệnh tật.
• Năng lượng thương mại giúp giải quyết tốt
hơn công tác chăm sóc y tế cho xã hội, đặc
biệt là trẻ em
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QUAN HỆ GIỮA TIÊU DÙNG ĐIỆN VÀ TỬ VONG TRẺ EM
Correlation between electricity use and
child‐mortality

Source: GapMinder, www.bit.ly/rfAWZA
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5. Tăng cường sức khỏe bà mẹ

Tiếp cận
năng
lượng
thương
mại

• Năng lượng thương mại giúp nâng cao chăm
sóc y tế đối với các bà mẹ trong giai đoạn
mang thai và sinh đẻ.
• Năng lượng thương mại hỗ trợ các bà mẹ
trong lao động, sinh hoạt hàng ngày.
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6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các
bệnh dịch khác

Tiếp cận
năng
lượng
thương
mại

• Năng lượng thương mại giúp giảm các yếu tố
ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nhờ
đó nâng cao khả năng phòng dịch.
• Năng lượng thương mại là tiền đề cho việc
triển khai nghiên cứu, chữa trị và ứng phó
với dịch bệnh (giao thông, thông tin liên
lạc, ..) .
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7. Bảo đảm bền vững về
môi trường

Tiếp cận
năng
lượng
thương
mại

• Năng lượng thương mại giảm sự phụ thuộc vào
nhiên liệu sinh khối bảo vệ rừng, tăng cường
năng lực ứng phó với tai bien thiên nhiên.
• Năng lượng tái tạo giảm sự tiêu thụ nhiên liệu
hóa thạch gây gia tăng hiệu ứng nhà kính, biến
đổi khí hậu.
• Năng lượng thương mại giúp nâng cao năng suất
lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao
điều kiện vật chất và tinh thần của con người.
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8. Thiết lập quan hệ đối tác
toàn cầu vì phát triển

Tiếp cận
năng
lượng
thương
mại

• Năng lượng thương mại cho phép tăng cường
thông tin liên lạc giữa các quốc gia và các dân
tộc vì sự phát triển
• Phát triển năng lượng tái tạo giúp các quốc gia
có tiếng nói chung vào vấn đề bảo vệ môi trường
Trái đất
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SẢN XUẤT ĐIỆN Ở VIỆT NAM
Tổng công suất lắp đặt các nhà máy điện đến năm 2010
khoảng trên 20.000MW, tăng gấp 3,2 lần so với 10 năm
trước, sản lượng điện sản xuất ước đạt khoảng trên 100 tỷ
kWh, gấp trên 3,7 lần năm 2000 và 1,88 lần so với 2005.
Đến cuối 2009 hệ thống lưới điện đã có trên 3.400km
đường dây và 11 trạm 500kV với tổng dung lượng
7.500MVA, lưới 220kV có gần 8.500km với dung lượng
các máy biến áp 19.000MVA.
Lưới điện 110kV và lưới trung, hạ thế đã bao phủ 98%
các huyện, 97,9% các xã.
Tính chung cả nước có 96% số hộ được cấp điện từ lưới
quốc gia.
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Tỷ lệ điện sản xuất của EVN
Năm

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Điện
Tr.kwh
phát ra

26.683

30.673,1

35.888

40.546

46.202

52078

59.050

15%

17%

13%

14%

12,7%

13,4%

Nhà
nước

"

24.972

28.547,6

33.777

39.154

44.655

492.50

55.911

93,6%

93,1%

94,1%

96,7%

96,7%

94,6%

94,7%

Ngoài
nhà
nước

"

11,0

5,4

7,0

7,0

9,0

9,0

11,0

ĐTNN

"

1700

2120,1

2104

1385

1538

2819

3127

Nguồn: Phạm Duy Hiển, 2004

104

SẢN XUẤT ĐIỆN Ở VIỆT NAM

105

SẢN XUẤT ĐIỆN Ở VIỆT NAM

106

QUY HOẠCH ĐIỆN 7
•. Theo dự thảo QHĐ 7, dự báo nhu cầu điện toàn quốc sẽ tăng bình quân từ
14% đến 16% hàng năm trong giai đoạn 2011-2015, tăng khoảng trên
11,5%/năm giai đoạn 2016-2020.
• Nhu cầu điện sản xuất dự kiến năm 2015 là 194 – 211 tỷ kWh; năm 2020 là
329 – 362 tỷ kWh và năm 2030 là 695 – 834 tỷ kWh
• Tổng công suất nguồn điện năm 2015 sẽ khoảng 42.500MW, gấp hơn 2 lần
năm 2010 với tỷ trọng 33,6% thuỷ điện, 35,1% nhiệt điện than, 24,9% nhiệt
điện dầu và khí, khoảng gần 4% nguồn năng lượng tái tạo. Đến năm 2020 tổng
công suất nguồn điện sẽ khoảng 65.500MW với tỷ trọng thuỷ điện 26,6%
(~17.400MW), nhiệt điện than tăng lên 44,7% (~29.200MW), nhiệt điện dầukhí giảm xuống 19,6% (~12.800MW), nguồn năng lượng tái tạo chiếm 4,8%
(~3.100MW), nhập khẩu chiếm 2,8% (~1.800 MW) và sẽ có tổ máy đầu tiên –
1000MW của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Năm 2030 tổng công suất
nguồn điện lên tới 137.600MW, trong đó thuỷ điện chỉ còn chiếm 15,3%,
nhiệt điện than tăng lên chiếm 56,1%, nhiệt điện dầu – khí 12,7%, công suất
các nhà máy điện hạt nhân lên tới 10.700MW với tỷ trọng 7,8%, còn điện
nhập khẩu chiếm khoảng 4,6%
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• Hệ thống lưới truyền tải dự kiến năm 2020 dung lượng các trạm
500kV là trên 55.000MVA, trạm 220kV là trên 90.000MVA;
tổng chiều dài lưới 500kV là 7.700km, lưới 220kV
là 17.000km. Đến năm 2030 dung lượng các trạm 500kV là
83.500MVA, các trạm 220kV là 176.000MVA; từ năm 20212030 xây dựng thêm khoảng 3.000km đường dây 500kV và
5.100 km đường dây 220kV.
• Ước tổng vốn đầu tư cho phát triển hệ thống điện trong 20 năm
tới khoảng 156 tỷ USD, bình quân hàng năm khảng 7,8 tỷ USD,
bao gồm cả nguồn, lưới truyền tải và phân phối điện, trong đó
giai đoạn 2011-2020 trung bình gần 6,9 tỷ USD với cơ cấu 74%
cho các nhà máy điện và 26% cho xây dựng lưới điện.
• Giá thành trung bình dài hạn cho sản xuất, truyền tải và phân
phối điện sẽ tăng lên khoảng trên 8,5 US Cent/kWh vào năm
2020, trong đó riêng giá thành sản xuất điện khoảng 6 US
cent/kWh.
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TIÊU DÙNG ĐIỆN Ở VIỆT NAM
Chỉ tiêu kinh tế về Tiêu dung điện và Thu nhập quốc dân
Quốc gia

GDP (Billion
USD)

Iran
105
Portugal
105
Israel
110
Greece
113
Finland
121
Venezuela
120
Thailand
122
South Africa
126
Indonesia
153
Poland
158
Denmark
162
Norway
162
Hong Kong's
163
Saudi Arabia
173
Asia o
189
Turkey
200
Trung bình
143
Vietnam 2020
100 - 200
Nguồn Phạm Duy Hiển, 2004

Thu nhập đầu
người ($ 1,000)
1.5
10.5
18.3
10.6
23.3
4.9
1.9
2.9
0.7
4.1
30.5
36.0
23.5
8.5
23.3
3.0
2

Tiêu thụ điện Tỷ lệ GDP/Tiêu
(Billion kWh) thụ điện (USD /
kWh)
99
36
34
41
75
60
85
163
73
92
32
109
36
96
50
93
73
200 - 200

1.1
2.9
3.2
2.8
1.6
2.0
1.6
0.8
2.1
1.
5.1
1.5
4.5
1.8
3.8
2.1
2.4
0.5 - 1.0
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TIẾP CÂN NĂNG LƯỢNG CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

• Người dân thu nhập
thấp thường khó
tiếp cận với năng
lượng thương mại,
phụ thuộc chủ yếu
vào sinh khối truyền
thống
• Các dạng nănng
lượng sinh khối
truyền thống là củi,
lá cây, phụ phẩm
nông nghiệp, ..

Source: GSO, 2000, cited by UNDP, Energy and Poverty in Vietnam: Challenges and the Way Forward
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THẢO LUẬN
ĐỊNH HƯỚNG CÂU HỎI THẢO LUẬN
• Sản xuất và phân phối năng lượng thương mại: điện, xăng dầu, than
mang tính độc quyền của một số doanh nghiệp nhà nước dẫn đến
lãng phí nguồn lực xã hội đầu tư phát triển năng lượng thương mại.
• Giá thành và chi phí điện còn cao đối với người dân nông thông, dẫn
đến việc khó tiếp cận cho mục tiêu phát triển, xóa đói giảm nghèo và
các mục tiêu thiên niên kỷ khác.
• Nhà nước Việt Nam chưa có chính sách và cơ chế thuận lợi cho phát
triển năng lượng tái tạo ?.
• Công tác giáo dục, tuyên truyền của các cấp các ngành về tiềm năng,
khả năng khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam cần
được nâng cao hơn nữa để khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo
phong phú của đất nước.
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