
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.
SDGs là những mục tiêu lớn nhằm thay đổi thế giới. Để đạt được mục tiêu đó điều 

quan trọng là mỗi người trên thế giới phải thay đổi hành động. Dưới đây là 17 mục tiêu 

chúng ta có thể làm được.
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～Chúng ta có thể làm gì!!～

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

Mục tiêu 1 Chấm dứt nghèo

đói
・Hãy tham gia Food Drive.

・Hãy quyên góp cho các tổ chức

hỗ trợ.

Mục tiêu 2 Chấm dứt nạn đói

・Không lãng phí thức ăn.

・Hãy có hiểu biết về nạn đói thế

giới.

Mục tiêu 3 Đảm bảo sức khỏe 

và phúc lợi cho tất cả mọi 

người
・Hãy đi bộ hoặc sử dụng xe đạp.

Mục tiêu 4 Đảm bảo giáo dục 

chất lượng cao cho tất cả mọi 

người
・Hãy cùng đến trường và học 

hỏi lẫn nhau.
Mục tiêu 5 Đạt được bình 

đẳng giới
・Bình đẳng trong chia sẻ việc

nhà và chăm sóc con cái.

Mục tiêu 6 Nước sạch và nhà 

vệ sinh trên toàn thế giới
・Luôn khóa nước khi không sử 

dụng.

Mục tiêu 7 Năng lượng sạch 

cho mọi người
・Luôn tắt điện khi không sử dụng.

Mục tiêu 8 Thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế và sự hài lòng 

trong công việc
・Mua sản phẩm sản xuất trong 

nước và sản phẩm tiêu dùng tại địa 

phương.
・Hãy coi trọng sự cân bằng giữa

công việc và cuộc sống.

Mục tiêu 9 Xây dựng nền tảng

công nghiệp và đổi mới công
nghệ ・Quan tâm đến công

nghệ và khoa học .

Mục tiêu 10 Xóa bỏ bất bình 

đẳng giữa con người và giữa 

các quốc gia
・Không bắt nạt và phân biệt đối

xử, không tiếp tay cho vấn nạn đó

Mục tiêu 11 Xây dựng thành 

phố nơi có thể sinh sống lâu 
dài・Hãy tham gia các hoạt động

vệ sinh khu phố và phòng chống
thiên tai.

Mục tiêu 12 Sản xuất có trách

nhiệm, sử dụng có trách nhiệm
・Hãy phân loại rác đúng cách.

・Hãy trân trọng đồ vật.

Mục tiêu 13 Thực hiện các

biện pháp cụ thể ứng phó với

biến đổi khí hậu
・Hãy tham gia các hoạt động 

bảo vệ môi trường

Mục tiêu 14 Hãy bảo vệ sự 

phong phú của đại dương
・Tránh sử dụng các sản phẩm

làm từ nhựa càng nhiều càng tốt.

Mục tiêu 15 Hãy bảo vệ sự trù

phú của hệ sinh thái trên cạn
・Hạn chế in ấn.

・Hãy trân trọng thiên nhiên và

các sinh vật sống.

Mục tiêu 16 Hòa bình và công 

lý cho tất cả mọi người
・Tham gia bầu cử và bỏ phiếu.

Mục tiêu 17 Đạt được mục 

tiêu nhờ vào các quan hệ đối 

tác
・Tham gia các sự kiện liên quan

đến SDGs.


