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I. Bối cảnh/Lý do thực hiện nghiên cứu  

Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã được Việt 
Nam đưa vào các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển nền kinh tế - xã hội của Quốc hội và Chính 
phủ Việt Nam. Cụ thể là Quyết định 622/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động quốc 
gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó phân công rõ 
trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện 17 SDG từ Trung ương đến địa phương.  

Năm 2018, 17 SDG toàn cầu đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động 
quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều 
kiện và ưu tiên phát triển của Việt Nam trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu 
phát triển thiên niên kỷ. Kế hoạch hành động nhấn mạnh đến quan hệ đối tác và có sự phân 
công rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện từ trung ương đến địa phương. 
Quan điểm phát triển bền vững đã được Việt Nam lồng ghép xuyên suốt trong Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020. 

Nhằm đánh giá sự tham gia của báo chí trong việc truyền đạt, cổ vũ và thúc đẩy việc 
thực hiện các SDGs tại Việt Nam theo Chương trương trình nghị sự 2030, Viện Nghiên cứu 
Truyền thông Phát triển - RED đã thực hiện cuộc khảo sát về sự tham gia của báo chí vào SDGs 
dưới đây. 
II. Mục đích nghiên cứu  

- Nâng cao nhận thức của giới báo chí, các bộ phận truyền thông của các tổ chức xã 
hội, các Bộ, ngành liên quan về phát triển bền vững thông qua sự tham gia của họ 

- Tăng cường sự đóng góp của các bên liên quan vào tiến trình SDGs 
III. Phạm vi, đối tượng, thời gian, phương pháp nghiên cứu  
- Phạm vi: nghiên cứu được giới hạn thông qua các cuộc khảo sát và phỏng vấn tại các tờ 
báo, kênh truyền hình (so sánh được cấp kinh phí và không được cấp kinh phí thực hiện các 
chương trình SDGs), một số Bộ, ngành và các tổ chức xã hội đang thực hiện các chương 
trình liên quan đến SDGs trong thời gian từ 11/2017 – 11/2018. 
- Đối tượng: Một số cơ quan báo chí, tổ chức xã hội , Bộ, ngành liên quan 
- Thời gian thực hiện nghiên cứu: tháng 9/2018 
- Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà báo, cộng tác viên của RED và các chuyên gia trong lĩnh 
vực báo chí. 
IV. Kết cấu báo cáo 
 1. Giới thiệu  
 2. Với báo chí  
 2.1. Các báo, kênh truyền hình được cấp kinh phí thực hiện SDGs 
 2.2. Các báo, kênh truyền hình không được cấp kinh phí thực hiện SDGs 
 3. Thực trạng chung của báo chí  
 4. Với các bộ và CSOs  
 4.1. So sánh với thực tế  
 4.2. Phản hồi của các Bộ và CSOs 
V. Kết quả nghiên cứu  
- Nhận thức chung của cộng đồng về chương trình VSDGs còn hạn chế. 
- Tỷ lệ tin bài của báo chí về SDGs còn thấp so với nội dung khác, kể cả các cơ quan báo chí 
được cấp kinh phí truyền thông cho SDGs.  



- Các bộ đang thực hiện các chương trình phát triển bền vững đều có bộ phận chuyên trach 
truyền thông, có kế hoạch truyền thông rõ ràng và công khai mọi hoạt động gồm các hoạt 
đông liên quan đến SDGs lên website. 
- Hiệu quả truyền thông của các tổ chức xã hội còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn  
VI. Khuyến nghị:  

- Cần xây dựng các quy chế, tăng cường ngân sách chi cho truyền thông về SDGs. 
VII. Tài liệu tham khảo  
- Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc 
- Các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam  
- Quyết định 622/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương 
trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững 
- Các tư liệu về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; Kế hoạch phá triển kinh tế - 
xã hội 2016 – 2020.  
- Số liệu thống kê của các bảng hỏi và khảo sát liên quan 


