
  

XÂY DỰNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH, GIÁO DỤC 
VÀ ĐÀO TẠO NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN XANH 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNDP tài trợ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN  
Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ dự án:    UNDP – Việt Nam 
Cơ quan chủ quản:   Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) 
Cơ quan chủ trì:  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (VNU-UEB) 
Giám đốc dự án quốc gia:  PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – Hiệu trưởng – VNU-UEB 
Thời gian thực hiện dự án:    2014 - 2017 
Địa điểm dự án:  Hà Nội và các tỉnh được chọn 

Tổng số tiền viện trợ ODA: 1.500.000 USD 

KẾ HOẠCH MỘT LIÊN HỢP QUỐC (2012-2016) 
Kết quả 1.3 của Kế hoạch Một LHQ (OP III): “Đến năm 2016, các cơ quan chủ chốt cấp quốc gia,cấp vùng/tỉnh cộng tác với khu vực tư nhân và cộng 
đồng để xây dựng và giám sát được các chiến lược cơ chế, nguồn lực đa ngành nhằm hỗ trợ việc thực hiện các thỏa thuận đa phương, giải quyết có 
hiệu quả việc thích ứng với Biến đổi khí hậu, giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai”. 
Kết quả 1.4 của Kế hoạch Một LHQ (OP III): “Đến năm 2016, các cơ quan chủ chốt cấp quốc gia, cấp vùng/tỉnh cộng tác với khu vực tư nhân và cộng 
đồng để thực hiện, giám sát luật pháp, các chính sách và  chương trình nhằm sử dụng tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường hiệu quả hơn”. 

ẢNH HƯỞNG DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN 
Năng lực của VNU trong triển khai các nghiên cứu chính sách được tăng cường; năng lực giảng dạy và học liệu được nâng cao, mạng lưới giữa các 
trường đại học quốc gia và quốc tế được mở rộng; mối liên kết giữa nghiên cứu và hoạch định chính sách được tăng cường. 

CÁC SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Hợp phần 1: Nghiên cứu chính sách dựa trên 
bằng chứng và đối thoại chính sách 

Sản phẩm 1: VNU-UEB xây dựng được năng lực 
chất lượng cao và đẳng cấp quốc tế để tiến hành 
nghiên cứu các chính sách dựa trên bằng chứng. 
VNU-UEB có thể hỗ trợ các nhà hoạch định chính 
sách và các bộ liên quan thực hiện các chính 
sách và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. 

 

Hợp phần 2: Giáo dục và đào tạo về Biến đổi 
khí hậu/Tăng trưởng xanh 

Sản phẩm 2: Kỹ năng dạy và học của VNU-UEB 
được nâng cao, chương trình đào tạo sửa đổi về 
Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh được xây 
dựng và sử dụng trong sự hợp tác với các 
trường đại học đối tác. 

 

Hợp phần 3: Phát triển thí điểm chương 
trình phát thải thấp (NAMA) ở Quảng Ninh 

Sản phẩm 3: VNU-UEB và tỉnh Quảng Ninh 
tăng cường được năng lực để xây dựng hành 
động NAMA. VNU-UEB tăng cường hỗ trợ các 
Bộ ngành và chính quyền xây dựng và phát 
triển NAMA. 

Kết quả hoạt động 
1.1: Các nghiên cứu 
dựa trên bằng chứng 
về 04 chủ đề tăng 
trưởng xanh và Biến 
đổi khí hậu được 
công bố. 

 

Kết quả hoạt động 
1.2: Các cuộc họp 
tham vấn để trình 
bày kết quả nghiên 
cứu và kiến nghị 
cho các bên liên 
quan được tổ chức. 

Kết quả hoạt động 
1.3: Diễn đàn thông tin 
về tăng trưởng xanh 
được thiết lập để thúc 
đẩy việc thực hiện các 
chính sách tăng 
trưởng xanh. 
 

Kết quả hoạt động 
2.1: Mối quan hệ 
hợp tác chiến lược 
về đào tạo với các 
trường đại học 
quốc gia và quốc tế 
được thiết lập. 

Kết quả hoạt động 
2.2: Tài liệu đào tạo 
và giảng dạy về tăng 
trưởng xanh được 
sửa đổi và tăng 
cường trong các đơn 
vị trực thuộc VNU. 

Kết quả hoạt động 3.1: 
VNU-UEB hợp tác chặt 
chẽ với các chuyên gia dự 
án của UNDP, Bộ Công 
Thương và Bộ KH&ĐT 
trong việc xây dựng đề 
xuất về hành động NAMA 
cho tỉnh Quảng Ninh. 

 

Hành động 1.1.1: 
Tiến hành nghiên 
cứu chính sách dựa 
trên bằng chứng về 
04 chủ đề, bao gồm 
nghiên cứu kinh 
nghiệm quốc tế và 
đánh giá các khiếm 
khuyết và vướng 
mắc trong bối cảnh 
chính sách của Việt 
Nam. 

Hành động 1.1.2: 
Xây dựng 04 báo 
cáo tóm lược chính 
sách. 

 

Hành động 1.2.1: 
Tổ chức ít nhất 04 
cuộc đối thoại chính 
sách và hội thảo 
tham vấn cấp quốc 
gia về các kiến nghị 
chính sách cho các 
bên liên quan, đồng 
chủ trì cùng các bộ 
ngành và UNDP. 

Hành động 1.2.2: 
Công bố các kết 
quả nghiên cứu 
trong báo cáo 
hàng năm của 
VNU-UEB. 

Hành động 1.3.1:  
Lập trang web nhánh do 
VNU-UEB chủ trì để 
chia sẻ thông tin, theo 
dõi tiến độ và chia sẻ 
các thực tiễn tốt nhất về 
việc thực hiện chiến 
lược tăng trưởng xanh 
ở các cấp quốc gia, tỉnh 
và thành phố. 

Hành động 1.3.2:  
Định kỳ đăng tải các bài 
nghiên cứu, các đánh 
giá chính sách và các 
thông tin cập nhật quốc 
tế. 

Hành động 2.1.1: 
Thiết lập mối quan hệ 
đối tác giữa các các 
trường đại học trong 
nước với các đối tác 
quốc tế để tăng 
cường nghiên cứu và 
năng lực của các 
chuyên gia và nghiên 
cứu viên của VNU. 

Hành động 2.1.2:  
Tổ chức trao đổi học 
giả và đào tạo với các 
trường đại học quốc 
tế và quốc gia. 

Hành động 2.2.1:  
Tiến hành đánh giá và 
phân tích các vấn đề 
tồn tại của chương trình 
đào tạo về biến đổi khí 
hậu và tăng trưởng 
xanh với các trường đối 
tác của VNU. 

Hành động 2.2.2:  
Rà soát, cập nhật và 
xây dựng đề cương 
môn học, mô-đun và 
học liệu về tăng trưởng 
xanh. 

Hành động 2.2.3:  
Giới thiệu và khuyến 
khích các chương trình 
và học liệu nâng cao. 

 
 

Hành động 3.1.1:  
Xác định một 
ngành/ngành phụ ở 
Quảng Ninh để đánh giá 
và nghiên cứu tiềm năng 
xây dựng hành động 
NAMA; tổ chức làm việc 
và xây dựng các thoả 
thuận hợp tác với chính 
quyền tỉnh và thành phố.  

Hành động 3.1.2:  
Xây dựng một đề xuất 
hành động NAMA đầy 
đủ. 

Hành động 3.1.3:  
Tổ chức các cuộc đối 
thoại chính sách để thu 
hút khu vực tư nhân và 
các nhà ra quyết định 
của tỉnh về quy trình xây 
dựng hành động NAMA 
và các kiến nghị chính 
sách. 

 


