
 

 

DIỄN ĐÀN THAM VẤN THANH NIÊN HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU 

 

1. Giới thiệu về chương trình Climate Promise 

Climate Promise là một chương trình toàn cầu do UNDP khởi động từ năm 2019. Thông qua 

chương trình, UNDP đã cam kết hỗ trợ ít nhất 100 quốc gia củng cố Đóng góp do quốc gia tự xác định 

(NDC) của mình đến năm 2020 bằng việc nâng cao năng lực và thu hút sự tham gia của Thanh niên 

vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện NDC.  

Là một trong những quốc gia thành viên ký kết Thỏa thuận Paris, Việt Nam hiện đã và đang tích 

cực hoàn thiện dần Đóng góp do quốc gia tự xác định - bản sửa đổi. Để hỗ trợ Việt Nam trong quá 

trình xây dựng văn bản này, UNDP khởi động sáng kiến #Youth4ClimatePromise vào năm 2020 nhằm 

tạo ra nhiều cơ hội nâng cao năng lực của các mạng lưới và đại diện thanh niên sẵn có, hướng tới hành 

động và sự tham gia của giới trẻ ở nhiều nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện NDC tại Việt 

Nam. 

2. Giới thiệu về Diễn đàn tham vấn Thanh niên Hành động vì Khí hậu 

Diễn đàn Tham vấn Thanh niên Hành động vì Khí hậu là một trong những hoạt động của sáng kiến 

“Climate Promise - Thanh niên Hành động vì Khí hậu” do CHANGE là đối tác thực hiện ở khu vực 

Miền Nam. Mục đích của hoạt động Diễn đàn Tham vấn này nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của 

Thanh niên về chương trình nghị sự về khí hậu và NDC, tạo ra một không gian nơi họ có thể giới thiệu 

các sáng kiến của mình. Từ đó, chọn ra 5 đại diện khu vực Miền Nam chia sẻ tiếng nói của mình với 

chính phủ và các nhà hoạch định chính sách trong quá trình thực hiện Kế hoạch Đóng góp do Quốc 



gia tự quyết định (NDC) tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm các sáng kiến mới của thanh niên hướng 

tới quá trình triển khai các hành động vì khí hậu trước thềm hội nghị COP26. 

3. Mục tiêu chương trình 

● Nâng cao nhận thức về môi trường của Thanh niên, bằng cách dựa vào các mạng lưới Thanh 

niên tích cực, trao quyền để họ trở thành các tác nhân thay đổi, đặc biệt là phụ nữ trẻ, và có 

hành động nhanh để thực hiện các cam kết khí hậu đặt ra trong NDC của Việt Nam. 

● Lắng nghe tiếng nói của Thanh niên để nắm bắt những vướng mắc và cơ hội hiện tại họ đang 

có trong quá trình triển khai các hành động khí hậu. 

● Thiết lập các nền tảng đối thoại thường xuyên với Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách 

trong quá trình lập NDC tại Việt Nam; và cố vấn cho các Đại biểu Thanh niên để đóng góp vào 

các Sự kiện của Thanh niên trước thềm Hội nghị COP26. 

4. Đối tượng tham gia 

● Công dân Việt Nam từ 18 - 30 tuổi (tính tới ngày 09/08/2020).  

● Đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam (Lâm Đồng, Ninh Thuận, 

Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng 

Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, TP.HCM, TP. Cần Thơ.)  

● Đến từ nhiều khu vực bao gồm các đơn vị công; trường học/viện nghiên cứu; các doanh nghiệp 

tư nhân; các tổ chức phi lợi nhuận; các dự án, nhóm và tổ chức cộng đồng.  

● Thực sự QUAN TÂM đến các vấn đề về môi trường và MONG MUỐN tạo ra những giá trị 

tích cực, đóng góp giải quyết các vấn đề liên quan đến khủng hoảng khí hậu trên thế giới và tại 

Việt Nam.  

● Cam kết tham dự đầy đủ 2 ngày diễn đàn + tham gia Trại Khí hậu (Climate Camp) toàn quốc 

3 ngày vào tháng 8/2020 (nếu được chọn là 1 trong 5 đại diện miền Nam). 

* Chúng tôi khuyến khích các đại biểu từ nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là các nhóm yếu thế như 

Người khuyết tật, Người dân tộc thiểu số, Người LGBTQI+, Người đến từ vùng sâu xa... 

5. Lợi ích khi tham dự chương trình:  

● TRỞ THÀNH đại diện cho thanh niên Việt Nam chia sẻ tiếng nói về sự tham gia của thanh 

niên vào tiến trình thực hiện NDC tại Việt Nam. Đóng góp ý kiến vào kế hoạch hỗ trợ triển 

khai NDC của UNDP cùng các bên liên quan tại Việt Nam và toàn cầu. 

● CƠ HỘI được lựa chọn tham gia Trại Thanh niên hành động vì khí hậu toàn quốc tại Miền 

Trung Việt Nam. Đưa ra những sáng kiến hỗ trợ đổi mới chính sách NDC tại Việt Nam hướng 

tới Hội nghị COP26. 



● CƠ HỘI học hỏi, giao lưu, mở rộng mối quan hệ với các chuyên gia từ CHANGE, UNDP, các 

nhà khoa học của Việt Nam và các thủ lĩnh khí hậu trẻ từ các tỉnh thành phía Nam. 

● GÓC NHÌN ĐA CHIỀU trong các cuộc thảo luận các vấn đề liên quan đến khủng hoảng khí 

hậu. 

● ĐƯỢC TRUYỀN LỬA trực tiếp từ Anh hùng Khí hậu lừng danh – Học giả Obama chị Hoàng 

Thị Minh Hồng, và các thủ lĩnh khí hậu thanh niên tại Việt Nam 

● NHẬN ĐƯỢC chứng chỉ tham gia chương trình từ CHANGE và UNDP. 

● TÀI TRỢ TOÀN PHẦN chi phí tham gia chương trình dành cho các đại biểu ngoại tỉnh, ngoại 

thành TP.HCM. 

6. Cách thức tham gia 

● Cách thức đăng ký tham dự: https://tinyurl.com/UNDPClimatePromise 

● Hạn đăng ký: 23:59 ngày, 20/07/2020.  

7. Thông tin về chương trình:  

• Thời gian: 08 - 09/08/2020 (2 ngày) 

•  Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. 

• Event: https://tinyurl.com/EventClimatePromise  

• Thông tin chi tiết về chương trình: https://tinyurl.com/DetailInforClimatePromise  

8. Chi phí 

Đại biểu sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí tham dự  từ Ban Tổ Chức, đại biểu được chọn tham gia chương 

trình sẽ không phải đóng thêm khoản phí bất kỳ nào. Chi phí bao gồm: 

● Chi phí di chuyển từ địa phương đến địa điểm tập huấn và ngược lại dành cho các đại biểu 

ngoại tỉnh và ngoại thành TP. Hồ Chí Minh.  

● Chi phí ăn và ở, sinh hoạt trong thời gian tham gia diễn đàn. 

● Các đại biểu khuyết tật được tài trợ chi phí di chuyển và người hỗ trợ (nếu cần thiết) trong thời 

gian tham gia diễn đàn. 

9. Liên hệ 

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển - CHANGE 

● Địa chỉ: Tầng 1, Block B, An Khang Building, số 28 Đường 19, Phường An Phú, Quận 2, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

● Email: ngocnguyen@changevn.org  

● Hotline: 0932430413 (Gặp Ms. Ngọc)  

https://tinyurl.com/UNDPClimatePromise
https://tinyurl.com/EventClimatePromise
https://tinyurl.com/DetailInforClimatePromise
mailto:ngocnguyen@changevn.org


● Facebook: https://www.facebook.com/CHANGEvn/ 

● Website: https://www.changevn.org/ 

10.  Ban tổ chức 

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và 

các đối tác nhằm tăng cường lựa chọn cho người dân và đảm bảo cho mọi người đều có cơ hội phát 

huy tối đa tiềm năng của mình. Hoạt động của UNDP  hướng tới ba kết quả chính: 

● Xóa nghèo và tăng cường sự công bằng về kinh tế - xã hội. 

● Phát triển phát thải ít các-bon, có khả năng chống chịu và bền vững về môi trường. 

● Tăng cường trách nhiệm giải trình thể chế, tiếng nói của người dân và khả năng tiếp cận công 

lý. 

UNDP - Đối tác Việt Nam chính thức bắt đầu vào năm 1978. Từ đó, UNDP đã hợp tác chặt chẽ với 

Chính phủ và các đối tác khác để mở rộng sự lựa chọn cho mọi người và đảm bảo mọi người đều có 

cơ hội tiếp cận với các cơ hội để nhận ra những tiềm năng của họ. 

Thông tin về UNDP vui lòng truy cập https://www.vn.undp.org/ hoặc trang Facebook 

https://www.facebook.com/undpvietnam/ 

 

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) được thành lập năm 

2013 bởi người Việt Nam đầu tiên đến Nam Cực, CHANGE là một trong số ít các tổ chức phi lợi 

nhuận về môi trường năng động nhất ở TP.HCM. CHANGE khuyến khích, thúc đẩy việc gìn giữ và 

bảo tồn môi trường thông qua giáo dục và truyền thông sáng tạo nhằm thay đổi thói quen và truyền 

cảm hứng để cộng đồng cùng hành động tại Việt Nam. CHANGE tập trung vào ba lĩnh vực chính:  

● Chống suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu,  

● Giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, và  

● Khuyến khích phát triển bền vững Trong các chiến dịch chống biến đổi khí hậu. 

 

CHANGE cùng đồng hành với phong trào toàn cầu về biến đổi khí hậu 350.org để kêu gọi công chúng 

ủng hộ năng lượng tái tạo và loại bỏ nhiên liệu hoá thạch nhằm suy giảm sự nóng lên toàn cầu. Trong 

các chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã, CHANGE cộng tác cùng tổ chức thế giới WILDAID nhằm 

https://www.facebook.com/CHANGEvn/
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giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hoang dã ở Việt Nam, đặc biệt là sừng tê giác, tê tê và ngà 

voi.  

Thông tin về Change vui lòng truy cập www.changevn.org hoặc trang Facebook 

https://www.facebook.com/CHANGEvn 
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