
Thành phố Chiryu hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)

SDGs

Là tên viết tắt của Sustainable 

Development Goals (các Mục tiêu

Phát triển Bền vững). Đây là một 

mục tiêu quốc tế gồm 17 mục 

nhằm hướng tới một thế giới bền 

vững và tốt đẹp hơn vào năm 

2030. Đã được nhất trí thông qua 

tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp 

quốc vào tháng 9 năm 2015.

Chúng ta có thể làm gì

SDGs là những mục tiêu lớn

nhằm thay đổi thế giới.

Có thể bạn cảm thấy đây là việc 

không liên quan đến mình, nhưng 

điều quan trọng hơn là thay đổi 

hành vi của mỗi chúng ta trên 

hành tinh này.

Dưới đây là một số hướng dẫn 

hành động do Liên hợp quốc đưa 

ra.

Cấp độ 1 Tiết kiệm điện. Hạn chế in ấn.

Cấp độ 2
Điều chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp vào mùa
đông và cao vào mùa hè. Tái chế nhựa, v.v.

Cấp độ 3

Mua sắm tại địa phương (hỗ trợ các 

doanh nghiệp địa phương). Mang theo túi 
của riêng bạn.

Cấp độ 4
Kiểm tra lại và thay đổi các quyết định hàng
ngày.

Nguồn: Trích và sửa đổi từ Hướng dẫn Hành động của Trung tâm Thông tin Liên hợp quốc

Thành phố Chiryu được chọn là Thành phố tương 

lai của SDGs

Thành phố Chiryu đã được Văn phòng Nội các chọn là 

"Thành phố Tương lai của SDGs", một đô thị sẽ dẫn đầu 

trong các nỗ lực đạt được SDGs. Chúng tôi sẽ tiếp tục 

thúc đẩy các nỗ lực nhằm tạo ra một thành phố phát triển 

bền vững, nơi "Không một ai bị bỏ lại phía sau", đồng thời 

nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự hiểu biết về SDGs.

Thị trưởng Hayashi và Chiryuppi hài lòng với 

việc lựa chọn thành phố tương lai của SDGs

(Tại phòng tiếp khách của thị trưởng vào ngày 

21 tháng 5 năm 2021)

Người phụ trách Phòng Kế hoạch Chính sách, bộ 

phận SDGs phát triển địa phương
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