
Toàn văn tuyên bố chung Hà Nội 
Chiều 1/4/2015, sau 5 ngày làm việc, IPU-132 đã bế mạc và ra Tuyên bố 

chung Hà Nội. Báo Công an nhân dân xin giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung 

Hà Nội: 

 

Chúng ta, nghị sĩ đến từ 133 nước và 23 tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực, tề 

tựu tại Hà Nội, Việt Nam đã xem xét lại các mục tiêu phát triển bền vững đang nổi 

lên và xem xét vai trò của mình để đạt được các mục tiêu này. 

Đây là Tuyên bố của chúng ta  

Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ, y tế, tri thức, và của cải vật chất, 

nhưng sự chênh lệch đã tồn tại từ rất lâu về kinh tế và xã hội vẫn đang ngày càng 

tăng, gây tổn hại cho toàn bộ hành tinh, nhiều nước trên thế giới chưa được hưởng 

thành quả của sự phát triển.  

Tình hình này – trở nên trầm trọng do mối đe dọa cấp bách đến từ biến đổi khí hậu 

và làn sóng bất ổn xã hội, chính trị ngày càng tăng, xung đột trong  và giữa các 

quốc gia – đang nổi lên hàng đầu. Tuy nhiên, kinh nghiệm của chúng ta trong việc 

thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cho thấy, chỉ với ý chí chính trị, sự 

lãnh đạo mạnh mẽ và vai trò làm chủ của quốc gia, chúng ta mới có thể đạt được 

những cam kết quốc tế. Là nghị sĩ, chúng ta có nghĩa vụ phải hành động.  

Việc thông qua chương trình phát triển mới giai đoạn sau 2015 và những mục tiêu 

phát triển bền vững vào tháng 9 năm 2015 này sẽ đem lại một cơ hội có một không 

hai để ứng phó với các thách thức toàn cầu, sử dụng cách tiếp cận phổ cập và toàn 

diện áp dụng cho tất cả các quốc gia và gắn vấn đề xoá đói nghèo với phát triển 

bền vững. 

TẦM NHÌN 

Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta, những nghị sĩ trên thế giới, khẳng định lại 

tầm nhìn của chúng ta về sự phát triển bền vững lấy người dân làm trung tâm dựa 

trên việc thực hiện tất cả các quyền con người, nhằm xoá nghèo dưới mọi hình 

thức, và xóa bỏ bất bình đẳng, từ đó trao quyền cho mỗi cá nhân phát huy được hết 

tiềm năng của họ. Điều này đòi hỏi phải có hoà bình và an ninh quốc tế, dựa trên 

sự tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.  

Xóa đói nghèo và phát triển bền vững là trách nhiệm chung, và chúng ta cần cố 

gắng điều phối nguồn lực tốt hơn và công bằng hơn. Hình thái sản xuất và tiêu thụ 

hiện nay rõ ràng chưa bền vững, và tất cả các nước - kể cả các nước phát triển và 

đang phát triển – cần cùng nhau hợp tác. Các nước phát triển cần hợp tác để xây 

dựng một mô hình chung về tăng trưởng bền vững và toàn diện.  

Cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm đòi hỏi phải có công bằng trong lĩnh 

vực môi trường: hành tinh và tất cả hệ sinh thái phải được xem là tài sản chung của 

toàn thể nhân loại hiện nay và trong tương lai. Con người phải là động lực cho tất 



cả các chính sách phát triển bền vững, và các tiến bộ cần được đánh giá không chỉ 

bằng GDP mà còn các biện pháp khác. Không nên chỉ coi người dân là những 

người trả thuế và người tiêu dùng mà phải xem họ là những công dân có quyền và 

nghĩa vụ. Chúng ta phải đầu tư vào người dân – vào sức khoẻ, dinh dưỡng, giáo 

dục, và kỹ năng của họ - coi họ là nguồn lực quan trọng nhất của chúng ta.  

Tất cả các thể chế chính phủ phải mang tính đại diện và tất cả đều có thể tiếp cận 

được. Cần có sự tôn trọng các khác biệt về văn hoá, và cần tiếp thu những cách 

tiếp cận địa phương đối với vấn đề phát triển bền vững. Tất cả người dân, không 

phân biệt giới tính, chủng tộc, văn hoá, tôn giáo, và tình trạng sức khoẻ, phải được 

trao quyền để họ có thể hợp tác vì hoà bình và sự thịnh vượng chung.  

Nhận thức rằng những mục tiêu phát triển bền vững được đề xuất là kết quả của sự 

thỏa hiệp, chúng ta thông qua những mục tiêu này-coi đó như một khuôn khổ 

mang tính chuyển đổi giúp thúc đẩy quá trình đưa ra quyết sách ở tất cả các quốc 

gia.  

Chúng ta hài lòng nhận thấy những nỗ lực đưa các mục tiêu về cuộc sống khỏe 

mạnh, thịnh vượng, bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, giảm bất bình đẳng 

trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia và vấn đề quản trị được nêu trong các mục 

tiêu phát triển bền vững, đã cho thấy kết quả như mong đợi. Chúng ta đánh giá cao 

việc tăng cường tập trung vào vấn đề y tế, việc này sẽ tạo cơ hội chấm dứt đại dịch 

AIDS, trong khi vẫn xử lí được các thách thức mới nổi như các bệnh không truyền 

nhiễm.  

Chúng ta hoan nghênh mục tiêu mới kêu gọi cần có hành động khẩn cấp ứng phó 

với biến đổi khí hậu, và chúng ta đánh giá cao mục tiêu rộng lớn này về các 

phương thức triển khai- tài chính, thương mại, công nghệ, xây dựng năng lực và 

cải cách hệ thống- cần phải huy động nhằm hỗ trợ cho khuôn khổ mới. Mục tiêu 

này sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác phát triển toàn cầu  hiện nay.  

Chúng ta cam kết nỗ lực hết mình tăng cường vai trò quốc gia làm chủ các mục 

tiêu này, cụ thể là phổ biến các mục tiêu trên cho cử tri của mình. Người dân phải 

hiểu những mục tiêu trên có liên quan đến đời sống của họ như thế nào. Là đại diện 

cho nhân dân, chúng ta có trách nhiệm đảm bảo tiếng nói của mỗi người dân đều 

được phản ánh trong tiến trình chính trị đó, không phân biệt địa vị xã hội của họ.  

Chúng ta cam kết nội luật hóa những mục tiêu đó, trong đó có vấn đề phân bổ ngân 

sách. Mỗi nước phải nỗ lực thực hiện trách nhiệm của mình để đảm bảo hoàn tất 

được các mục tiêu trên. 

HÀNH ĐỘNG 

Là nghị sỹ, chúng ta phải ủng hộ những nỗ lực nhằm hoàn tất những mục tiêu trên 

cơ sở tôn trọng đặc điểm riêng của mỗi quốc gia. Trách nhiệm của chúng ta là rõ 

ràng, đó là: đảm bảo các chính phủ có trách nhiệm với những mục tiêu mà họ cam 

kết thực hiện, và đảm bảo các luật và ngân sách liên qua được thông qua.  



Việc đầu tiên chúng ta phải làm là xem xét các thể chế và qui trình ra quyết định 

của mình phải phù hợp với mục đích.  

Là đại diện của người dân, chúng ta cần quan tâm tới việc bảo vệ lợi ích công và 

theo đuổi sự thịnh vượng chung. Chúng ta phải ngăn ngừa các lợi ích nhóm gây 

ảnh hưởng tới các cuộc thảo luận của chúng ta. Chúng ta phải tập trung xây dựng 

đồng thuận đối với các giải pháp thực tiễn.  

Chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua tâm lý cục bộ ở các nghị viện và hệ thống hành chính 

quốc gia nhằm phản ánh bản chất liên ngành của các mục tiêu. Để làm được điều 

đó, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình thể chế hóa các mục tiêu đó tại mỗi nghị viện, dành 

thời gian cho thảo luận và giám sát việc thực hiện. Các ủy ban của Nghị viện và 

các tiến trình cần theo đuổi tất cả các mục tiêu này một cách gắn kết.  

Chúng ta sẽ giúp các quốc gia làm chủ các mục tiêu này bằng việc mỗi quốc gia 

cần có một kế hoạch phát triển bền vững được xây dựng đầy đủ với sự tham gia 

đóng góp sâu rộng, trong đó có đóng góp của các tổ chức chính trị-xã hội, quần 

chúng, phù hợp với khuôn khổ quốc tế về quyền con người.  

Chúng ta cam kết ban hành các điều khoản về ngân sách và luật pháp phù hợp với 

kế hoạch phát triển quốc gia, xác định rõ các mục tiêu và chỉ tiêu áp dụng cũng 

như biện pháp cung cấp nguồn tài chính. Hàng năm các chính phủ phải báo cáo 

Nghị viện về việc thực hiện kế hoạch quốc gia. Nghị viện cần thu thập ý kiến phản 

hồi thường xuyên từ các cử tri để đánh giá quá trình triển khai trên thực tế. 

Chúng ta tiếp tục cam kết sẽ đánh giá sự tiến bộ không chỉ dựa trên các chỉ số 

trung bình của quốc gia mà còn phải xem xét tới các nhóm dễ bị tổn thương và 

thiệt thòi nhất trong xã hội, để bảo đảm ai cũng được quan tâm. Theo đó, năng lực 

quốc gia trong việc thu thập và phân tích dữ liệu theo giới tính, độ tuổi, nhóm thiểu 

số và tình trạng sức khỏe, là quan trọng.  

Nhận thức được vai trò của chúng ta trong việc huy động các nguồn lực để đạt mục 

tiêu, bao gồm cả nguồn tài chính từ khu vực nhà nước và tư nhân, ở cả cấp quốc 

gia và quốc tế, chúng ta sẽ hỗ trợ việc thực hiện tất cả các cam kết quốc tế. Cụ thể, 

chúng ta sẽ cố gắng tăng cường nguồn lực trong nước, trong đó có việc chống các 

dòng tài chính bất hợp pháp. Chúng ta sẽ nâng cao chất lượng và khối lượng viện 

trợ, thiết lập ra một cơ chế cơ cấu nợ của nhà nước theo trình tự, tăng cường môi 

trường cho đầu tư khu vực tư nhân, thông qua quan hệ đối tác công-tư, cải cách 

chế độ tài chính, tiền tệ và thương mại toàn cầu để có thể hỗ trợ trực tiếp cho sự 

phát triển bền vững.  

Cuối cùng, chúng ta cam kết ủng hộ thực hiện các mục tiêu ở cấp độ toàn cầu. 

Chúng ta sẽ cùng các Đoàn của chính phủ tham dự các cuộc họp thường niên của 

Hội đồng Liên hợp quốc về Kinh tế và Xã hội, cơ quan sẽ tiến hành các cuộc thảo 

luận về báo cáo tiến độ thực hiện trên toàn cầu. Chúng ta cũng sẽ đóng góp ý kiến 

vào các báo cáo kiểm điểm quốc gia được đệ trình lên Diễn đàn Cấp cao Chính trị 

Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững. Bằng mọi biện pháp có thể, chúng ta sẽ 

tham gia vào các lĩnh vực hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nước sở tại để chia 



sẻ thông tin và tìm các hình thức đối tác và hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy việc 

triển khai kế hoạch quốc gia.  

Chúng ta yêu cầu thông điệp trọng tâm của Tuyên bố Hà Nội này cùng với Thông 

cáo Quito trước đây, sẽ được phản ánh trong kết quả của Hội nghị Thế giới lần thứ 

tư Chủ tịch các Nghị viện Thế giới, qua đó cung cấp nội dung cho Hội nghị thượng 

đỉnh của Liên Hợp Quốc trong tháng 9.  

Chúng ta thúc giục chính phủ các nước khi đàm phán cần nhớ tới nhu cầu thực tế 

và kỳ vọng của công dân và giải quyết mối liên kết quan trọng giữa phát triển bền 

vững, quản trị dân chủ và nhân quyền. Tuyên bố của Liên hợp quốc sau 2015 phải 

cam kết xây dựng các thể chế mạnh, trong đó có cần đảm bảo nghị viện có năng 

lực và trách nhiệm đối với kết quả thực hiện. Chúng ta khuyến khích những người 

dự thảo Tuyên bố nhận thức được vai trò quan trọng và trách nhiệm của các nghị 

viện- và của IPU, một tổ chức thế giới- trong việc thực hiện và giám sát tiến trình 

thực hiện chương trình nghị sự phát triển mới.  

Hơn nữa, chúng ta nhấn mạnh rằng sự gắn kết của kết quả các cuộc thương lượng 

năm nay về Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, tài trợ cho phát triển, 

biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai là rất quan trọng để thực hiện hiệu quả 

ở cấp quốc gia.    

Chúng ta bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến IPU, một tổ chức thế giới của chúng ta, vì 

đã nâng cao nhận thức về các Mục tiêu Phát triển Bền vững và đã giúp cho tiếng 

nói của chúng ta được lắng nghe tại Liên Hợp Quốc. Chúng ta mong muốn tiếp tục 

nhận được sự hỗ trợ của IPU trong nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu phát triển 

bền vững.  

Cùng nhau, chúng ta sẽ thành công. 

 

 


