
1Hành động vì khí hậu và Kinh tế xanh với Trẻ em và Thanh niên các nước lưu vực sông Mê Kông

Nâng cao kiến thức môi trường cho thanh niên có  
thể giúp Việt Nam thúc đẩy các hành động xanh  
vì kinh tế, con người và môi trường 

Tại Việt Nam, thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 chiếm 1/4 dân số cả nước, 
là một cơ hội lớn về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tiềm năng này chỉ có 
thể được khai thác đúng mức nếu thanh niên có thể tiếp cận nền giáo dục, 
y tế có chất lượng, có được việc làm tử tế và tham gia vào đời sống xã hội.

Dựa trên nghiên cứu ba nước do UNICEF và UNESCO ủy quyền về thúc đẩy 
nền kinh tế xanh bao trùm thông qua trao quyền và sự tham gia của thanh 
niên trong khu vực sông Mê Kông mở rộng. Những phát hiện trong bản tóm 
tắt này nêu bật những phản hồi và hiểu biết cụ thể của Việt Nam. Trong khi 
một số phân tích dựa trên nghiên cứu và đánh giá thứ cấp, một số ít các cuộc 
thảo luận nhóm nòng cốt và phỏng vấn cũng được thực hiện với thanh niên, 
các đối tác chính phủ và khu vực tư nhân.

Môi trường chính sách tại Việt Nam 

Trong báo cáo mới nhất về Đóng góp do quốc gia tự quyết định, Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 8% 
tổng lượng phát thải khí nhà kính bằng nguồn lực trong nước, và mức giảm này có thể tăng lên đến 25% khi 
nhận được hỗ trợ quốc tế1. 

1 UNFCCC. 2020. Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam.

Tôi có thể cảm thấy các bạn trẻ 
quan tâm đến các vấn đề môi 
trường, nhưng các em không có 
cơ hội được tích lũy kiến thức.

–   m ộ t  c h ủ  d o a n h  n g h i ệ p  x a n h 
t ạ i  Vi ệ t  N a m  c h i a  s ẻ  t ro n g  m ộ t 
n g h i ê n  c ứ u  m ớ i  đ ư ợ c  t i ế n  h à n h 
t ạ i  b a  n ư ớ c  l ư u  v ự c  s ô n g  M ê 
Kô n g  về  t h a n h  n i ê n  và  b i ế n  đ ổ i 
k h í  h ậ u . 
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 � Các lĩnh vực ưu tiên giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu bao gồm năng lượng, nông nghiệp, sử dụng 
đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp, và quản lý chất thải. 

 � Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn nhiều hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu và môi trường: Công ước 
khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (năm 1994), Nghị định thư Kyoto (năm 2002) và Thỏa thuận 
Paris (năm 2016). 

 � Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp lý phù hợp với các hiệp định quốc tế (Điều 68 Hiến 
pháp Việt Nam, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường).2

Việt Nam cũng xây dựng một chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, một chương trình mục tiêu quốc gia 
nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và một chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (ban hành 
năm 2012). 

 � Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thúc đẩy “tư duy xanh” và hướng đến giảm thiểu lượng phát thải khí 
nhà kính, tăng cường sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và thúc đẩy lối sống xanh. 

 � Chính phủ Việt Nam phối hợp với nhiều tổ chức và quốc gia khác về các vấn đề môi trường và đang triển 
khai nhiều chương trình về tăng trưởng xanh; nhu cầu kỹ năng xanh đã tăng lên ở 6 ngành có tốc độ tăng 
trưởng cao: xây dựng, vận tải, năng lượng, du lịch, sản xuất và dịch vụ khách hàng.3

Thanh niên ở Việt Nam chiếm một phần lớn lực lượng lao động, nhưng không phải tất cả các em có thể tìm 
kiếm được việc làm tử tế. 

 � Chính phủ Việt Nam đã xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020, là khuôn khổ cho 
các bộ, ngành liên quan có biện pháp toàn diện đáp ứng nhu cầu và quyền của thanh niên. 

2 Viện Grantham về Biến đổi khí hậu, 2019. Văn bản pháp lý về biến đổi khí hậu tại Việt Nam: Nghiên cứu quốc tế về hệ thống văn bản 
pháp lý về khí hậu năm 2015. Đánh giá văn bản pháp lý về biến đổi khí hậu tại 99 quốc gia. Luân Đôn.

3 Cùng một cuốn sách, tr. 76–78.

©
 Fi

rs
t S

ol
ita

ire
/S

hu
tte

rs
to

ck
.co

m
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 � Để thúc đẩy tăng trưởng và nguồn nhân lực, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chiến lược phát triển giáo 
dục giai đoạn 2011 - 2020 và Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 20204. Cả hai chiến lược này 
nhấn mạnh đến dạy nghề và trách nhiệm trong các khu vực công và tư nhân. 

 � Vẫn còn tồn tại sự thiếu hụt nguồn lực kỹ thuật và cơ chế phối hợp giữa các bộ, dẫn đến sự không phù hợp 
giữa kỹ năng được đào tạo và kỹ năng cần thiết cho tuyển dụng. Ngoài ra, cũng có nhu cầu lồng ghép kỹ 
năng xanh và tăng trưởng xanh trong chương trình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề (TVET).

Các cam kết quốc tế, chính sách và kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu sẵn có công nhận nhu cầu nâng cao 
nhận thức, truyền thông và kết nối. Tuy nhiên, hiện chưa có một kế hoạch hành động thực chất nào về nâng 
cao nhận thức và truyền thông nhắm đến đối tượng thiếu niên và thanh niên.  

Thành phần tham gia tham vấn tại Thái Lan

Nghiên cứu do UNICEF và UNESCO thực hiện hướng đến đánh giá (i) mức độ nhận thức về 
môi trường và biến đổi khí hậu của thanh niên; (ii) sự tham gia của thanh niên trong hoạch 
định chính sách, các phong trào hoặc đào tạo việc làm xanh; và (iii) nhìn nhận của các em về 
khả năng hay sự trao quyền có được từ sự tham gia đó. 

Thanh niên tham gia tham vấn tại Việt Nam bao gồm học sinh trung học phổ thông độ tuổi 
từ 15 - 18  tại Hà Nội và khu vực nông thôn gần TP. Hồ Chí Minh, thanh niên đã đi làm trong 
độ tuổi từ 18 - 24 tại Hà Nội và các em trong độ tuổi từ 15 - 24 không đi làm và không đi học, 
cũng tại Hà Nội. 

Ngoài ra, các bên liên quan của chính phủ và xã hội dân sự đã được cung cấp thêm thông tin 
thông qua các cuộc phỏng vấn cá nhân bao gồm 2 nhà hoạch định chính sách, 2 đại diện xã 
hội dân sự và doanh nghiệp xã hội, 2 chuyên gia về khoa học môi trường hoặc về bền vững 
và 1 chủ doanh nghiệp xanh..

4 Cùng một cuốn sách, tr. 74–75.

©
 A

le
xa

nd
er

 G
at

se
nk

o/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m



4 Polic y Brief :  5

Các phát hiện

Về nhận thức và mức độ tham gia 

Các bạn trẻ tham gia tham vấn thừa nhận tương đối bị động trong tìm kiếm thông tin về các vấn đề xã hội 
và không nhận thức rõ ràng về vai trò của mình trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Không có sự 
chênh lệch đáng kể nào về nhận thức giữa các em trai và em gái. 

Các em cho biết chưa từng nghe về việc làm xanh trong chương trình tư vấn hướng nghiệp tại nhà trường, và 
các em cho rằng các công việc này nhiều khả năng sẽ không đảm bảo về khả năng tài chính. Một số em cho 
rằng các việc làm xanh, hoặc thân thiện với môi trường, là các công việc lao động chân tay như lao công quét 
đường. Một số ít em lấy ví dụ về sản xuất ống hút bằng tre là một lĩnh vực việc làm xanh. 

Một số người được hỏi cho biết họ không có nhiều thông tin về việc làm xanh. Các em cũng cho thấy nhận 
thức hạn chế về chính sách môi trường và biến đổi khí hậu. Hầu hết họ không có thông tin đầy đủ về các ưu 
tiên của Chính phủ đối với các vấn đề biến đổi khí hậu và cho biết cần có thêm nhiều chính sách giải quyết 
tình trạng ô nhiễm, cũng như triển khai mạnh mẽ hơn tất cả chính sách, bao gồm xử phạm những trường hợp 
không tuân thủ. Các em cũng cho rằng Chính phủ cần trợ giá chi phí sản xuất cho các sản phẩm thân thiện với 
môi trường và có các ưu đãi tài chính khuyến khích mọi người làm việc trong các ngành công nghiệp xanh như 
tăng lương cơ bản và bảo hiểm việc làm.  

Một số em đã tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh và Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh do Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh tổ chức. Các em khác thú nhận không quan tâm nhiều đến các vấn đề môi trường nói chung, 
hoặc chưa bao giờ nghe đến các sự kiện xanh, do đó các em không tham gia
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Về trao quyền

Liên quan đến việc thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề tại Việt Nam, 
các em thanh niên tham gia tham vấn đã thận trọng và do dựvà không dám 
chắc các em có quyền tham gia vào các phong trào xanh hay không. Các em 
cho rằng các chuẩn mực xã hội không khuyến khích hoặc không cho phép 
giới trẻ thể hiện quan điểm của mình. Có một em chia sẻ,.

Hầu hết các em cho biết có sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, 
YouTube và Twitter để chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề hiện nay 
trong xã hội, bao gồm tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Giống với chia sẻ của các đại diện 
từ chính phủ và phi chính phủ, các em cho rằng mạng xã hội là một nơi các em có thể thẳng thắn bày tỏ 
quan điểm của mình, cũng như bắt đầu hoặc theo một xu hướng hoặc phong trào nào đó. Các em lấy ví dụ 
về những kênh của chính phủ, như Đoàn Thanh Niên và Thanh Niên5, là những kênh thúc đẩy sự tham gia của 
giới trẻ. Mặc dù các em biết về những cách thức các em có thể thể hiện quan điểm của mình tới chính quyền 
địa phương như gửi thư điện tử đến một văn phòng cụ thể hoặc đăng tải, chia sẻ bài viết trên Facebook, các 
em chưa bao giờ làm như vậy. Các em dường như cảm thấy không thoải mái và không quen với việc thể hiện 
những quan ngại của mình đến chính quyền địa phương hoặc Chính phủ. Một số em dường như không biết 
các em có quyền thể hiện ý tưởng và quan điểm cá nhân. 

Các em thanh niên đã khẳng định những phát hiện cho thấy rằng có rất ít sáng kiến ngoại khóa được chính 
phủ hỗ trợ trên toàn quốc gia  cho các em phát triển kỹ năng xanh. Các em, cũng như những người lớn được 
phỏng vấn, khuyến nghị Chính phủ tổ chức các khóa tập huấn và hỗ trợ tài chính để phát triển kỹ năng xanh 
và khởi nghiệp các doanh nghiệp xanh. 

5 Các diễn đàn do Chính phủ Việt Nam tổ chức cho thanh niên tham gia và chia sẻ suy nghĩ của mình về các vấn đề môi trường. 
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Chúng em lo ngại rằng chúng em 
có thể bị một số người phản đối 
nếu nói lên quan điểm của mình.
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Khuyến nghị cho chính phủ hợp tác với thanh niên như là động 
lực của sự thay đổi 

Các cơ sở giáo dục chính quy được nhìn nhận là có vị trí thuận lợi nhất để đảm bảo thanh niên nhận thức về 
các cơ hội xanh, việc làm xanh và kỹ năng cần thiết đối với các việc làm này nhưng tiềm năng của các cơ sở giáo 
dục lại chưa được khai thác đúng mức. Những người tham gia nghiên cứu đề xuất: 

 � Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cần lồng ghép các kỹ năng xanh, kỹ năng mềm trong hệ thống và chiến 
lược giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Cần tập trung xây dựng một chương trình dạy nghề toàn diện hơn nhằm 
thu hút sự tham gia của trẻ em gái. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần lồng ghép khái niệm trường học xanh 
và giáo dục xanh trong hệ thống giáo dục quốc gia với sự phân bổ ngân sách minh bạch. 

Để trao quyền cho thanh niên thông qua hệ thống giáo dục và dạy nghề chính quy, những người tham gia 
nghiên cứu khuyến nghị: 

 � Lồng ghép kỹ năng xanh, như kỹ năng quản lý, tiếp thị hoặc truyền thông vào chương trình giáo dục và đưa 
các việc làm xanh vào chương trình tư vấn hướng nghiệp với những ví dụ thực tế về khả năng đảm bảo tài 
chính của các việc làm này. 

 � Tư vấn và đưa ra các ví dụ về việc làm xanh và giá trị của các việc làm này. 

 � Tập huấn giáo viên để nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và kỹ năng xanh. 

 � Bên cạnh lý thuyết cần bổ sung thêm các chuyến đi thực tế và các khóa tập huấn kỹ năng cho việc làm xanh. 

 � Liên kết trường học và khu vực tư nhân để tạo ra các cơ hội việc làm xanh cho thanh niên. Liên kết với các 
doanh nghiệp để cung cấp các vị trí thực tập và cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên. 

 � Thiết lập các nền tảng chia sẻ kiến thức với những người có kinh nghiệm thực tế về việc làm xanh để giúp 
các em học hỏi, nghiên cứu lựa chọn công việc và chia sẻ ý tưởng. 

 � Thúc đẩy các nguyên tắc bền vững trong hành động của học sinh, sinh viên, trong đó có lề lối làm việc.

Bên ngoài hệ thống giáo dục:

 � Hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao quyền cho thanh niên thông qua cung cấp các khóa tập 
huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ tài chính. Đoàn Thanh niên là một tổ chức quyền lực có khả năng kết nối 
với thanh niên trên phạm vi rộng. Đoàn Thanh niên cũng có mạng lưới ở nhiều tổ chức và cơ quan; Chính 
phủ có thể sử dụng vị trí và mạng lưới của Đoàn Thanh niên để liên kết và trao quyền cho trẻ em gái và trẻ 
em trai.  

 � Các chuyên gia về môi trường tham gia tham vấn cho rằng Chính phủ có thể cải thiện việc truyền tải thông 
tin chính sách đến thanh niên và có các kênh phản hồi thông qua thiết lập các nền tảng dễ tiếp cận hoặc 
phát triển các sản phẩm nghe - nhìn. 
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