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Nội dung công việc

1

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế PTBV, nâng cao
chất lƣợng quản trị quốc gia đối với phát triển bền vững
đất nƣớc
Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Chiến lược phát
triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Đề án rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và
các chính sách hiện hành để đề xuất các sửa đổi, bổ sung
cần thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho thực hiện PTBV
Xây dựng các Chương trình/Kế hoạch hành động của các
Bộ, ngành và địa phương để thực hiện Chiến lược Phát
triển bền vững
Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy các cấp để thực
hiện quản lý PTBV
Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát
triển bền vững
Đề án Xây dựng trang thông tin điện tử của Hội đồng quốc
gia về PTBV và Nâng cao năng lực cạnh tranh
Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của các tổ
chức đoàn thể và cộng đồng dân cư về PTBV

a.
b.

c.

d.
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a.
b.
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Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Bộ KHĐT

Các Bộ, ngành và
địa phương
Các Bộ, ngành và
địa phương

2013

Bộ TP

2013 - 2014

Các Bộ, ngành,
địa phương

Bộ KHĐT, TC

2013

Bộ NV

Các Bộ, ngành và
địa phương

2013 - 2014

Bộ KHĐT

Các Bộ, ngành liên
quan
TLĐLĐVN, các tổ chức
đoàn thể và địa phương

2013 - 2014

MTTQ VN

2013 - 2015

Các nội dung, nhiệm vụ đã được nêu tại chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, chương trình hành động của Chính phủ triển khai Chiến lược Phát triển kinh
tế-xã hội 2011-2020, các chiến lược, chương trình hành động của các ngành/ lĩnh vực, chương trình mục tiêu quốc gia, các nội dung, nhiệm vụ đang được triển khai tại các Bộ, ngành
không được nêu trong Kế hoạch hành động này.

c.
d.
đ.

e.
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a.

b.
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a.
b.
c.
d.

Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng
doanh nghiệp về PTBV
Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về PTBV
cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, lập kế hoạch
Đề án tăng cường vai trò và sự tham gia của các cơ quan
thông tin, truyền thông trong thực hiện PTBV

Phòng TMCN
VN
Bộ KHĐT

Các Bộ, ngành và địa
phương liên quan
Các Bộ, ngành và địa
phương liên quan
Đài truyền hình Việt
Nam, Đài tiếng nói
Việt Nam, một số cơ
quan báo chí
Bộ KHĐT, TC và địa
phương liên quan

2013 - 2015

Đề án đưa nội dung giáo dục về phát triển bền vững vào
giảng dạy trong hệ thống giáo dục và đào tạo
Lồng ghép các nguyên tắc, nội dung phát triển bền vững
trong các chiến lƣợc, chính sách, quy hoạch, kế hoạch
phát triển
Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về lồng ghép các quan điểm,
nguyên tắc phát triển bền vững trong các chiến lược, chính
sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Đề án rà soát, đánh giá tính bền vững của các chiến lược,
quy hoạch phát triển ngành hiện hành
Tăng cƣờng giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu
phát triển bền vững
Xây dựng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá PTBV
ngành/lĩnh vực
Xây dựng Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá PTBV cấp địa phương
Đề án rà soát, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện bộ chỉ tiêu
giám sát, đánh giá PTBV giai đoạn 2011 - 2015
Đề án xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện PTBV

Bộ GDĐT

Bộ KHĐT

Các Bộ, ngành và
địa phương

2013 - 2014

Bộ KHĐT

Các Bộ, ngành liên
quan

2013 - 2015

Các Bộ, ngành

Bộ KHĐT

2013

Bộ KHĐT
Bộ KHĐT

Các địa phương
Các Bộ, ngành và
địa phương
Các Bộ, ngành, địa
phương và các cơ quan
tổ chức, doanh nghiệp
có liên quan

2013
2015

Bộ TT&TT

Bộ KHĐT

2013 - 2015
2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015
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a.
b.

Xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến phát
triển bền vững
Chương trình hỗ trợ xây dựng và thực hiện các mô hình
PTBV cộng đồng
Chương trình hỗ trợ xây dựng và thực hiện các mô hình
phát triển năng lượng sạch

Bộ KHĐT

Bộ NN&PTNT, các
địa phương
Bộ KHĐT, Phòng
TMCNVN, các cơ
quan, tổ chức liên quan

2013 - 2015

Bộ KHĐT, Bộ TNMT,
các địa phương
Bộ VHTTDL, Bộ
Ngoại giao

2013 - 2015

Bộ KHĐT

Các Bộ, ngành liên quan

2013 - 2014

Bộ KHĐT

Bộ Ngoại giao

2013 - 2015

Bộ KHĐT

Các Bộ, ngành và
địa phương
Các Bộ, ngành và
địa phương

2013 - 2015

Bộ CT

c.

Chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình làng sinh thái

d.

c.

Chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực để quản lý bền
vững các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam
Từng bƣớc thực hiện Chiến lƣợc tăng trƣởng xanh
Xây dựng khung pháp lý, cơ chế chính sách thúc đẩy thực
hiện tăng trưởng xanh
Đề án nghiên cứu hình thành Trung tâm tăng trưởng xanh
mang tầm khu vực
Đề án nghiên cứu tính toán chỉ tiêu GDP xanh

d.

Đề án phát triển việc làm “xanh” (việc làm bền vững)
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Tăng cƣờng các nguồn lực tài chính để thực hiện phát
triển bền vững

a.

Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển bền vững quốc gia

Bộ KHĐT

Bộ TC

2013 - 2014

b.

Xây dựng Định hướng thu hút ODA để thực hiện phát triển
bền vững
Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực từ
mọi thành phần trong xã hội đầu tư cho PTBV

Bộ KHĐT

Các Bộ, ngành liên quan

2013 - 2014

Bộ TC

Bộ KHĐT, các Bộ,
ngành liên quan

2013 - 2014
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a.
b.

c.

Bộ XD

2013 - 2015

Bộ KHĐT

Bộ LĐTBXH

2013 - 2015

2013 - 2015
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a.
b.

c.

Phát triển, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, tăng
cƣờng năng lực quản lý và thực hiện phát triển bền vững
Đề án xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ
công tác quản lý phát triển bền vững
Chương trình đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực thực
hiện phát triển bền vững cho các nhà hoạch định chính
sách, lập kế hoạch
Chương trình xây dựng năng lực quản lý PTBV cho các
doanh nghiệp

Bộ KHĐT

Các Bộ, ngành và
địa phương
Các Bộ, ngành và
địa phương

2014 - 2015

Phòng
TMCN VN

Bộ KHĐT, các cơ
quan, đơn vị và địa
phương liên quan

2013 - 2015

Liên hiệp hội
KHKT VN

Bộ KHĐT, MTTQ và
các tổ chức xã hội, xã
hội nghề nghiệp, phi
chính phủ có liên quan

2013 - 2015

Bộ KHĐT, Bộ GDĐT

2013 - 2015

Các Bộ, ngành và địa
phương liên quan

2013 - 2014

Các Bộ, ngành liên
quan và Phòng
TMCN VN

2013 - 2015

Bộ KHĐT

d.

Chương trình tăng cường năng lực tư vấn, phản biện xã hội,
kiến nghị chính sách về PTBV cho các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi
chính phủ và cộng đồng dân cư

đ.

Đề án tăng cường năng lực thực hiện PTBV cho cán bộ Học viện CTHC
quản lý các cấp của Học viện Chính trị - Hành chính quốc
QG HCM
gia Hồ Chí Minh
Đề án xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển nguồn
Bộ KHĐT
nhân lực để giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển
nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cƣờng sự tham
gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trịxã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi
chính phủ và cộng đồng dân cƣ trong thực hiện phát
triển bền vững
Chương trình giám sát và đánh giá các hoạt động PTBV
Bộ KHĐT
của doanh nghiệp

e.
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a.

2013 - 2015
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b.

Chương trình tăng cường vai trò và sự tham gia của các tổ
chức xã hội, chính trị-xã hội, tổ chức phi chính phủ và cộng
đồng dân cư trong thực hiện PTBV

10

Tăng cƣờng vai trò và tác động của khoa học và công
nghệ trong thực hiện PTBV
Đề án Phát triển mạng lưới các tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ
thuật sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

a.

MTTQ Việt Nam

Bộ KHĐT, các tổ chức
chính trị-xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức
phi chính phủ và địa
phương liên quan

2013 - 2015

Bộ CT

Các Bộ TNMT,
KHĐT, KHCN, XD,
GTVT, TC, Phòng
TMCN VN và địa
phương liên quan
Các Bộ KHĐT, CT,
NNPTNT, XD, GTVT,
TC, KHCN, GDĐT và
địa phương liên quan
Liên hiệp các hội
KHKT VN, các
Viện, trường đại học
liên quan

2013 - 2015

b.

Đề án Phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi
trường

Bộ TNMT

c.

Chương trình tăng cường năng lực KHCN cho các tổ chức
KHCN trong và ngoài nhà nước nhằm phục vụ phát triển
bền vững

Bộ KHCN

2013 - 2015

2013 - 2015

Ghi chú:
CA - Công an; CT - Công Thương; CTHC QG HCM - Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; KHĐT - Kế hoạch và Đầu
tư; KHKT - Khoa học kỹ thuật; MTTQ - Mặt trận Tổ quốc; LĐTBXH - Lao động - Thương binh và Xã hội; NNPTNT - Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; NV - Nội vụ; TNMT - Tài nguyên và Môi trường; TC - Tài chính; TP - Tư pháp; TMCN VN Thương mại và công nghiệp Việt Nam; TT&TT - Thông tin và Truyền thông; PTBV - Phát triển bền vững; UBND - Ủy ban nhân
dân; VHTTDL - Văn hóa, Thể thao và Du lịch; XD - Xây dựng.
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