
UN SDGs and descriptions

Xoá nghèo dưới mọi hình
thức.

Xoá đói, đạt được an toàn
lương thực và nâng cao
dinh dướng và phát triển
nông nghiệm bền vững.

Đảm bảo cuộc sống lành
mạnh và thúc đẩy hạnh
phúc cho tất cả mọi lứa
tuổi.

Đảm bảo giáo dục chất 

lượng toàn diện và công 

bằng và thúc đẩy cơ hội 

học tập suốt đời cho tất 

cả mọi người.

Đạt được bình đẳng giới 

và trao quyền cho tất cả 

phụ nữ và trẻ em gái.

Đảm bảo có sẵn và 

quản lý bền vững nước 

và vệ sinh cho tất cả.



Đảm bảo quyền truy cập 

vào năng lượng phải 

chăng, đáng tin cậy, bền 

vững và hiện đại cho tất 

cả.

Thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế bền vững, bao 

trùm và bền vững, việc 

làm đầy đủ và năng 

suất và công việc tốt 

cho tất cả.

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

kiên cố, thúc đẩy công 

nghiệp hóa toàn diện và 

bền vững và đổi mới 

thúc đẩy.

Giảm bất bình đẳng
trong và giữa các quốc
gia.

Xây dựng các thành 

phố và khu định cư của 

con người, an toàn, 

kiên cường và bền 

vững.

Đảm bảo tiêu dùng bền
vững và mô hình sản
xuất.



Hãy hành động khẩn cấp để
chống biến đổi khí hậu và
các tác động của nó.

Bảo tồn và sử dụng bền 

vững các đại dương, biển 

và tài nguyên biển để 

phát triển bền vững.

Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy 

sử dụng bền vững các hệ sinh 

thái trên cạn, quản lý rừng bền 

vững, chống sa mạc hóa, ngăn 

chặn và đảo ngược suy thoái 

đất và mất đa dạng sinh học.

Thúc đẩy các xã hội hòa bình, 

hòa nhập để phát triển bền 

vững, cung cấp quyền tiếp cận 

công lý cho tất cả mọi người, 

xây dựng các thể chế hiệu 

quả, có trách nhiệm ở các cấp.

Tăng cường các phương 

tiện thực hiện và khôi 

phục quan hệ đối tác 

toàn cầu để phát triển 

bền vững.
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