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Chính phủ Việt Nam đã thông qua “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị 
sự 2030 vì sự phát triển bền vững” vào tháng 05/2017, bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền 
vững và 115 mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Nguồn: Chính phủ Việt Nam1

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao và chính sách bao trùm  giúp Việt Nam thực hiện được nhiều mục tiêu 
phát triển thiên niên kỷ (MDG) mặc dù một số mục tiêu mới chỉ đạt được một phần (World Bank 
and MPI 2016).2 Tuy nhiên, việc chuyển từ mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) sang mục tiêu 
phát triển bền vững (SDG) phản ánh sự thay đổi trong tư duy về phát triển. Mục tiêu phát triển bền 
vững đưa ra những nhiệm vụ toàn diện hơn đòi hỏi không chỉ nỗ lực từ phía Chính phủ mà còn cả 
đóng góp của toàn xã hội, về cả ý tưởng, nhân lực và tài chính. Ngoài hạn chế về nguồn lực, khả 
năng xây dựng chính sách hiệu quả để huy động nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các vấn đề phát 
triển cũng là rào cản đối với nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Vì thế, việc hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững là nhiệm vụ đầy thách thức đối với Chính 
phủ Việt Nam. Thứ nhất, Chính phủ hiện nay phải duy trì được các thành quả đã đạt được về tỷ lệ 
tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo trong bối cảnh hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ quốc tế và đa 
quốc gia đang suy giảm do Việt Nam đã được xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp. 
Thứ hai, trong bối cảnh toàn cầu mới Chính phủ cần đưa ra những cam kết hướng đến thực hiện 
các mục tiêu phát triển toàn diện hơn. Thứ ba và quan trọng nhất là ở Việt Nam vẫn còn tồn tại 
nhiều hạn chế về chất lượng thể chế và hiệu quả hoạt động của chính phủ, chưa phản ánh được 
xu hướng chuyển dịch từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, từ một quốc gia có thu 
nhập thấp thành quốc gia có thu nhập trung bình, từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế sản 
xuất. Trong bối cảnh mới này, Chính phủ Việt Nam đã nhận ra vai trò của các tổ chức xã hội, người 
dân và doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi sự tham gia của tất cả các bên liên quan vào quá trình thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững đầy tham vọng. Chính phủ cũng kêu gọi thực hiện các biện 
pháp đấu tranh và phòng chống tham nhũng mạnh mẽ hơn. 

1. Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền vững. Xem tại: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&docu-
ment_id=189713

2. World Bank and Ministry of Planning and Investment of Vietnam (2016). Vietnam 2035: Toward Prosperity, Creativity, Equity, and Democracy. 
Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23724 

Bối cảnh

Bảng 1: Sơ lược về mục tiêu 16 của Việt Nam (VSDG 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

Mục tiêu 16.3: Thúc đẩy pháp quyền, đảm bảo tiếp cận công lý bình đẳng cho tất cả mọi người

Mục tiêu 16.5: Giảm đáng kể mọi loại hình tham nhũng và hối lộ

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 16.7: 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 16.9: 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)
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3. OECD (2016) Policy Shaping  and Policy Making:  THE GOVERNANCE  OF INCLUSIVE  GROWTH, xem thêm tại https://www.oecd.org/governance/
ministerial/the-governance-of-inclusive-growth.pdf.  

Tại sao tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) 
thực hiện nghiên cứu này?

Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (Open Government Partnership – OGP) ra đời năm 2011 bởi 8 nhà 
lãnh đạo quốc gia (Anh, Na uy, Mỹ, Mexico, Brazil, Nam Phi, Phillippines, và Indonexia) và 9 lãnh đạo 
của các tổ chức xã hội, là sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay nhằm thúc đẩy minh bạch, trách 
nhiệm giải trình trong hoạt động của chính quyền. Hiện nay đã có 79 quốc gia và 20 chính quyền 
địa phương tham gia làm thành viên của sáng kiến này và sử dụng OGP như công cụ thúc đẩy quản 
trị tốt và phòng chống tham nhũng hiệu quả. Thực tiễn trên thế giới chỉ ra rằng với các nguyên tắc 
(minh bạch, trách nhiệm giải trình và trao quyền cho công dân), OGP đang giúp các quốc gia thực 
hiện hiệu quả các mục tiêu phá triển bền vững, đặc biệt là mục tiêu 16 (tập trung vào quản trị tốt và 
các thiết chế minh bạch thúc đẩy trách nhiệm giải trình vì một xã hội hoà bình, công bằng và phát 
triển toàn diện). 

Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT), với mục tiêu góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống 
tham nhũng, từ năm 2014 đã giới thiệu OGP vào Việt Nam. Từ đó đến nay TT cùng với một số cá 
nhân và các tổ chức xã hội Việt Nam đã cùng nhau xây dựng bằng chứng về những lợi ích và tiềm 
năng mà OGP có thể đem lại cho Việt Nam. Nằm trong chuỗi những hoạt động vận động chính phủ 
mở tại Việt Nam, nghiên cứu “Sáng kiến đối tác Chính phủ mở (OGP) hỗ trợ Việt Nam thực hiện các 
Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)” được TT thực hiện nhằm đưa ra những bằng chứng cụ thể về 
lợi ích kinh tế và xã hội mà OGP có thể đem lại cho Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững.

Thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đòi hỏi phải xây dựng được nền 
quản trị nhà nước tốt trong đó các cấp chính quyền cần hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu của người dân. Để đạt được điều này, chính phủ và các tổ chức xã hội cần hợp tác chặt chẽ 
để đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong hoạt động 
của mọi cơ quan ban ngành. Quản trị nhà nước tốt ngày càng được xem như là yếu tố cốt lõi để đạt 
được tăng trưởng bao trùm, công bằng xã hội và phát triển bền vững – với vai trò vừa là điều kiện 
xúc tác đồng thời cũng là một mục tiêu cần thực hiện (OECD, 2016).3
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Bảng 2: Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (OGP) và các nguyên tắc4

OGP là sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay nhằm thúc đẩy các chính phủ đưa ra những cam kết cụ thể để thúc đẩy 
minh bạch, trách nhiệm giải trình, trao quyền cho công dân, đấu tranh chống tham nhũng, và phát huy công nghệ thông 
tin hiện đại để cải thiện hoạt động quản trị nhà nước.

Mục tiêu của OGP là nâng cao chất lượng quản trị công trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững.  
OGP hoạt động dựa trên các nguyên tắc cốt lõi sau đây: 

1. Tăng cường cung cấp thông tin về các hoạt động của chính phủ bằng cách:

 Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và công khai về các hoạt động của các cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp.

 Tăng cường nỗ lực để thu thập và công khai có hệ thống các dữ liệu về chi tiêu và hiệu quả hoạt động của chính phủ 
trong các hoạt động và dịch vụ công cần thiết

 Chủ động cung cấp các thông tin giá trị cao (bao gồm cả dữ liệu thô) một cách kịp thời và theo hình thức mà người dân 
có thể dễ dàng tìm, hiểu và sử dụng, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái sử dụng thông tin.

 Cho phép tiếp cận các biện pháp khắc phục hiệu quả khi thông tin hoặc các tài liệu lưu trữ liên quan không được chia 
sẻ, bao gồm hoạt động giám sát hiệu quả quá trình hỗ trợ

 Thu thập ý kiến phản hồi của người dân để xác định những thông tin nào mang lại giá trị nhất cho người dân, và cam 
kết sẽ xem xét các ý kiến đó ở mức độ cao nhất có thể

2. Hỗ trợ sự tham gia của người dân thông qua:

 Đảm bảo việc xây dựng chính sách và ra quyết định minh bạch hơn

 Xây dựng và sử dụng các kênh để thu thập ý kiến người dân

 Tăng cường sự tham gia của người dân vào công tác xây dựng, giám sát và đánh giá các hoạt động của chính quyền

 Bảo vệ khả năng của các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận để hoạt động tuân thủ các cam kết về tự do ngôn luận, hợp 
tác và nêu ý kiến

 Xây dựng các cơ chế cho phép hợp tác sâu rộng hơn giữa chính quyền và các tổ chức xã hội và doanh nghiệp

3. Thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính tại chính quyền các cấp bằng cách:

 Xây dựng các chính sách, cơ chế và hoạt động chống tham nhũng mạnh mẽ

 Đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính công và mua sắm của chính phủ và tăng cường hiệu lực của các quy 
định pháp luật

 Duy trì hoặc xây dựng khung pháp lý để đảm bảo công khai thông tin về thu nhập và tài sản của các cán bộ nhà nước 
giữ chức vụ cao

 Ban hành và thực hiện các quy định nhằm bảo vệ những người tố giác

Là một sáng kiến hợp tác quốc tế với cơ chế trách nhiệm giải trình và nền tảng chính sách trong 
nước (cụ thể là các kế hoạch hành động quốc gia và Cơ chế báo cáo độc lập), OGP là một phương tiện 
sẵn có giúp các quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đầu tiên, các kế hoạch hành 
động quốc gia (KHHĐQG) của OGP đóng vai trò cốt lõi trong tiến trình tham gia vào OGP. KHHĐQG 
sẽ do chính phủ và xã hội dân sự của quốc gia đó cùng nhau xây dựng và hai bên sẽ đưa ra những 
cam kết chung nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân. Do 
đó, KHHĐQG có thể được xem là công cụ để thực hiện những cam kết liên quan đến SDGs. Thứ hai, 
Cơ chế báo cáo độc lập (the Independent Reporting Mechanism) lấy kết quả làm trung tâm, quá đó 
nó sẽ theo dõi việc thực hiện cam kết của các chính phủ. Là thành viên của OGP, các quốc gia có thể 
hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Bộ phận hỗ trợ OGP (OGP Support Unit) và các chuyên gia của các nhóm 
làm việc OGP trong nhiều lĩnh vực như phòng chống tham nhũng, tăng cường sự gắn kết giữa nhà 
nước và xã hội, quản trị tài nguyên thiên nhiên, hoặc ở lĩnh vực rất thực tế như cách thức xây dựng 
một KHHĐQG hiệu quả và thiết thực. 

4. Xem thêm thông tin về OGP tại đây: http://ogpvietnam.org/
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Mặc dù Việt Nam vẫn chưa phải là thành viên của OGP và cần phải đáp ứng tiêu chí hợp lệ tối thiểu 
để ra nhập sáng kiến này, nhưng Việt Nam đã có và đang thực thi nhiều chính sách để hướng tới 
Chính phủ Mở. Báo cáo nghiên cứu này tìm hiểu cách thức OGP có thể hỗ trợ Việt Nam thực hiện 
các mục tiêu SDGs như thế nào. Báo cáo cho rằng cách tiếp cận và các nguyên tắc của OGP bổ trợ 
cho các mục tiêu phát triển bền vững và mang lại nhiều cơ hội cho các quốc gia thành viên đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu SDGs. OGP trực tiếp đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể 
hướng tới đảm bảo tính công khai và tái khẳng định mục tiêu phát triển bền vững số 16 nhằm 
thúc đẩy xây dựng xã hội công bằng, xây dựng các thể chế minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm 
giải trình nhờ những nỗ lực đóng góp và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan. OGP ghi nhận 
vai trò trung tâm của nền quản trị tốt và chính phủ mở trong việc thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, 
công bằng xã hội và phát triển bền vững. OGP chỉ ra tầm quan trọng của nền quản trị mở đối với 
việc cải thiện đời sống của người dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương. Cuối cùng, sáng kiến 
này đưa ra các công cụ để theo dõi và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững một cách minh bạch và hiệu quả.

Nguồn: Open Government Partnership Declaration, 20115

 Đảm bảo các thông tin về các hoạt động và hiệu quả của các cơ quan thực thi và phòng chống tham nhũng, cũng như 
quy trình làm việc với các cơ quan này được công khai cho người dân, tôn trọng tính bảo mật của các thông tin hành 
pháp cụ thể

 Tăng cường bài trừ hối lộ và các hình thức tham nhũng khác ở cả khu vực nhà nước và tư nhân, chia sẻ thông tin và 
chuyên môn

4. Tăng cường áp dụng các công nghệ mới để đảm bảo công khai và trách nhiệm giải trình:

 Xây dựng các không gian trực tuyến đảm bảo và có thể tiếp cận để cung cấp dịch vụ, kết nối với người dân và chia sẻ 
thông tin và ý tưởng

 Tăng cường khả năng kết nối di động và trực tuyến, đồng thời xác định và khuyến khích việc sử dụng các cơ chế thay 
thế để người dân tham gia tích cực hơn

 Kêu gọi sự tham gia của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp nhằm xác định các hoạt động hiệu quả và phương pháp 
tiếp cận sáng tạo để đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong việc trao quyền cho người dân và nâng cao tính minh 
bạch trong hoạt động của chính quyền

 Hỗ trợ và khuyến khích cán bộ nhà nước và người dân sử dụng các công nghệ mới

5. Xem tại: https://www.otvorenauprava.me/en/ogp-declaration/

ghi nhận vai trò trung tâm của nền quản trị tốt và 
chính phủ mở trong việc thúc đẩy tăng trưởng bao 

trùm, công bằng xã hội và phát triển bền vững. OGP chỉ ra tầm 
quan trọng của nền quản trị mở đối với việc cải thiện đời sống của 
người dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương.
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Phương pháp nghiên cứu

Báo cáo do Tổ chức Hướng tới Minh bạch khởi xướng chỉ đạo và điều phối kỹ thuật với sự thực hiện 
của một nhóm chuyên gia độc lập nhằm mục đích cung cấp cho Chính phủ Việt Nam và các bên liên 
quan những bằng chứng cụ thể về “Cách thức Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở hỗ trợ thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững”. Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 
01 đến tháng 8 năm 2018. Nghiên cứu sử dụng đồng thời các phương pháp sau (i) nghiên cứu tài 
liệu và (ii) thu thập số liệu chính cấp thông qua hơn 30 buổi phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với 
các bên liên quan. Kết quả nghiên cứu ban đầu đã được chia sẻ lấy ý kiến đóng góp và phản biện 
của các chuyên gia và các bên liên quan tại hội thảo tham vấn được tổ chức vào tháng 5 năm 2018. 

Kết quả chính của nghiên cứu

(i) Báo cáo chứng minh rằng các nguyên tắc OGP không phải là nội dung hoàn toàn mới ở Việt 
Nam. Trên thực tế, các chính sách và quy định pháp luật của Việt Nam đã bao gồm một số nội 
dung phù hợp với OGP. Có nhiều sáng kiến, dự án và chính sách phù hợp với OGP đang được 
Việt Nam triển khai ở nhiều cấp độ. Cụ thể, báo cáo cho thấy: các nguyên tắc OGP và các chính 
sách, quy định pháp luật của Việt Nam có mức độ tương thích cao. Báo cáo cũng nhấn mạnh 
thực tế rằng các quy định và chính sách pháp luật của Việt Nam về quản trị nhà nước đã bao 
gồm nhiều nội dung tương đồng với giá trị và nguyên tắc của OGP như khả năng tiếp cận và 
mức độ sẵn có của thông tin; sự tham gia của người dân; phòng chống tham nhũng; pháp luật 
và chính sách nhằm tăng cường áp dụng công nghệ mới hướng đến công khai và trách nhiệm 
giải trình. Báo cáo đồng thời cũng đưa ra các bằng chứng cụ thể về những thực tiễn đã và 
đang áp dụng các nguyên tắc của sáng kiến này, ví dụ Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) khi được áp dụng đã góp phần cải thiện 
hoạt động quản trị nhà nước tại Việt Nam. 

(ii) Các nguyên tắc OGP cũng góp phần nâng cao chất lượng quản trị nhà nước và thể chế từ đó 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng. Nhìn chung, các nguyên tắc OGP có thể tác động 
tích cực lên hoạt động quản trị nhà nước và các thiết chế bằng cách xây dựng các thể chế 
minh bạch và có trách nhiệm giải trình, và nâng cao chất lượng của các cơ quan công quyền, 
tạo ra nguồn lực cho việc thực hiện chính sách, và đưa ra cơ chế theo dõi đánh giá tiến độ 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Báo cáo cũng đưa ra những ví dụ cụ thể về việc 
triển khai các sáng kiến áp dụng các nguyên tắc của OGP, bao gồm Dự án Dân chấm điểm tại 
tỉnh Quảng Trị và Dự án của tổ chức xã hội địa phương GREENID. 

(iii)  Các nguyên tắc của OGP giúp Việt Nam thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của quốc 
gia (VSDGs)

a. OGP giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững về mặt kinh 
tế bằng cách tạo ra các cơ hội kinh doanh và thúc đẩy đầu tư trực tiếp. Thúc đẩy liêm 
chính và bài trừ tham nhũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư  có chất 
lượng và gia tăng thu nhập của người dân. OGP cũng giúp cải thiện hoạt động quản trị 
nhà nước, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững.

b. OGP có thể giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về chính trị - xã 
hội bằng cách hỗ trợ xây dựng các thiết chế tốt và huy động các nguồn lực xã hội, do các 
mục tiêu phát triển bền vững đầy tham vọng đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực chứ 
không chỉ nguồn nhân lực và tài chính của nhà nước. Sáng kiến này sẽ hỗ trợ quá trình 
đấu tranh chống tham nhũng tại Việt Nam – hoạt động này hiện đang được đẩy mạnh 
với việc hoàn thiện khung pháp lý về Phòng chống tham nhũng.

Báo cáo nhấn 
mạnh thực 
tế rằng các 
quy định và 
chính sách 
pháp luật của 
Việt Nam về 
quản trị nhà 
nước đã bao 
gồm nhiều nội 
dung tương 
đồng với giá 
trị và nguyên 
tắc của 
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SÁNG KIẾN ĐỐI TÁC CHÍNH PHỦ MỞ

Minh bạch - Sự tham gia của người dân - Liêm chính - Trách nhiệm giải trình

Hình 1: Mối liên hệ giữa các nguyên tắc của OGP và mục tiêu 
phát triển bền vững

Xây dựng 
thể chế có 
chất lượng

Nguồn lực
thực hiện 
chính sách

Theo dõi và 
Đánh giá

Một số đề xuất

Báo cáo đã chỉ ra các nguyên tắc của OGP rất phù hợp với các chính sách và quy định pháp luật của 
Việt Nam, đồng thời là cơ chế hiệu quả để thúc đẩy quản trị tốt, và thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững. Báo cáo kết thúc với một số đề xuất cho Chính phủ Việt Nam và các tổ chức xã hội trong 
nước như sau:

 Chính phủ Việt Nam cần có những bước đi cụ thể hướng tới đảm bảo các tiêu chí hợp lệ tối 
thiểu (minh bạch ngân sách, công khai tài sản, sự tham gia của người dân) để có thể gia nhập 
OGP. Chính phủ có thể làm việc với các đối tác liên quan đã và đang thúc đẩy chính phủ mở 
để xây dựng nền tảng vững chắc, và tạo điều kiện cho các dự án và sáng kiến phù hợp với các 
nguyên tắc OGP được triển khai và nhân rộng hơn nữa. 

 Tham gia OGP không phải là mục tiêu cuối cùng mà là phương tiện để Việt Nam đạt được các 
mục tiêu phát triển tham vọng của mình. Gia nhập OGP là mục tiêu quan trọng nhưng việc 
thực hiện các nguyên tắc OGP còn quan trọng hơn. Vì thế, chính phủ Việt Nam cần xây dựng 
kế hoạch hành động quốc gia dựa trên các nguyên tắc OGP để có thể thực hiện hiệu quả các 
mục tiêu SDGs.

 Báo cáo cho rằng các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy quản trị tốt, do đó họ cần được khuyến khích và dành không gian thích 
hợp để tiếp tục đẩy mạnh và phát huy tối đa các thông lệ tốt.

6. Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu kêu gọi hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ các cộng 
đồng đối phó với biến đổi khí hậu.

có thể giúp Việt 
Nam đạt được 
các mục tiêu 
phát triển bền 
vững về chính 
trị - xã hội bằng 
cách hỗ trợ xây 
dựng các thiết 
chế tốt và huy 
động các nguồn 
lực xã hội

c. OGP có thể giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường 
bằng cách huy động sự tham gia của toàn xã hội và tăng cường phối hợp giữa chính 
quyền, doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội. Việc áp dụng công nghệ hiện đại, 
dữ liệu mở và sự tham gia của người dân (vốn là các nguyên tắc OGP) có thể tạo nên 
sự khác biệt trong hoạt động bảo vệ môi trường và đảm bảo sinh kế của người dân địa 
phương.6

(iv) Nhiều hành động do Chính phủ Việt Nam và các cơ quan đề xuất trong khuôn khổ Kế hoạch 
hành động quốc gia vì sự phát triển bền vững tương thích với OGP. Kế hoạch hành động quốc 
gia của Việt Nam hiện đang kêu gọi sự tham gia của các tổ chức chính trị và hiệp hội để thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
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Nhóm nghiên cứu: Nguyễn Ngọc Anh và Đặng Quang Vinh

Biên tập: Vũ Ngọc Anh (TT) và Christian Levon (TT) 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Bộ ngoại giao vương quốc Bỉ và Đại 
sứ quán Đan Mạch đã tài trợ chúng tôi thực hiện báo cáo này. Quan 
điểm được thể hiện trong báo cáo nghiên cứu không nhất thiết phản 
ánh quan điểm của các cơ quan tài trợ.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới chị Nguyễn Thị Kiều Viễn (giám đốc 
điều hành TT), Rukshana Nanayakkara (TI-S), Jose Maria Marin Aguirre 
(TI-S) cũng như tất cả các đồng nghiệp đã đóng góp vào quá trình 
nghiên cứu và xây dựng báo cáo. 

Thiết kế & Sáng tạo: AdmixStudio.com

© Ảnh bìa: unsplash.com/alessio-mumbojumbo

Ảnh: pixabay.com/quangpraha, unsplash.com/chuttersnap, 
unsplash.com/d-c-m-nh

Chúng tôi đã cố gắng đảm bảo tính chính xác của các thông tin đưa 
ra trong báo cáo. Tất cả thông tin trong báo cáo này là chính xác 
tính đến thời điểm tháng 8 năm 2018. Tổ chức Hướng tới Minh bạch 
không chịu trách nhiệm với việc sử dụng thông tin trong báo cáo này 
cho những mục đích khác hay trong những bối cảnh khác.

©2019 Bản quyền thuộc về Tổ chức Hướng tới Minh bạch.

Hướng tới Minh Bạch (TT)
Cơ quan đầu mối quốc gia của 
Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam

ĐT: +84-24-3715 3532 | Fax: +84-24-3715 3443
Email: info@towardstransparency.vn
www.towardstransparency.vn
facebook.com/towardstransparency

Hướng tới Minh bạch (gọi tắt là TT) là một công ty tư vấn 
phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập năm 2008 với mục 
tiêu góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng. Từ tháng 3 năm 2009, TT trở thành Cơ quan đầu mối 
quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) – một phong 
trào toàn cầu về phòng, chống tham nhũng với hơn 100 tổ 
chức thành viên trên thế giới. Tầm nhìn của TT là một Việt 
Nam không còn tham nhũng, nơi người dân được hưởng 
công bằng xã hội, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 
mọi lĩnh vực đời sống.

Sứ mệnh của TT là giảm thiểu tham nhũng ở Việt Nam bằng 
cách gia tăng nhu cầu và thúc đẩy các biện pháp tăng cường 
minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong khu 
vực nhà nước, doanh nghiệp và xã hội dân sự.


