
 
 

UCR-CoP SHARING EVENT 
Update Efforts and Share Experiences on Building Urban Resilience in Viet Nam 

DRAFT AGENDA 

 
Time:     14:00-17:00, May 16, 2017 
Venue:   Hanoi, TBC 
Organizer:   UCR-CoP Secretariat (ISET Viet Nam)  
Objective:  1. Sharing findings of the research about peri-urban resilience 
  2. Sharing the draft action plan for urban resilience in Vietnam 

3. Engaging in discussion with donors and development agencies to identify 
gaps/opportunities for supporting urban resilience works in Viet Nam  

        

Item Time Details Presenters 

1 13:50-14:00 Registration 

 

ISET  

2 14:00-14:10 Welcome, introductory remarks, meeting objectives 

 

ISET 

3 14:10-14:40 Action plan for urban resilience in Vietnam 

Roadmap to establish practical urban resilience 

indicators for Vietnam 

 

GIZ/MOC 

4 14:40-14:55 Q&A  Facilitated by GIZ 

5 14:55-15:15 Coffee break  

6 15:15-15:45 Urban Resilience in peri-urban area  Stephen Tyler from 

ISET  

7 15:45-16:00 Q&A  Facilitated by ISET 

8 16:00-16:45 Sharing from COP’s members about gaps and 

opportunities to build urban resilience in Viet Nam 

Update from COP’s members about urban resilience 

related activities and projects  

 

All members 

9 16:45-17:00 Wrap up and meeting close 

 

ISET  

Note: Simultaneous translation will be provided 



 
 

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (UCR-COP) 
Hội thảo cập nhật hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm trong                                                          

xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

 
Thời gian:    14:00–17:00 ngày 16/5/2017 
Địa điểm:   Hà Nội (sẽ thông báo cụ thể) 
Đơn vị tổ chức:  UCR-CoP Secretariat (ISET Viet Nam)  
Mục tiêu:  1. Chia sẻ kết quả nghiên cứu về ngập lụt và phát triển đô thị ở khu vực ven đô 

2. Chia sẻ về xây dựng kế hoạch hành động xây dựng khả năng chống chịu cho đô thị 
Việt Nam  
3. Thảo luận với các nhà tài trợ và các cơ quan hỗ trợ phát triển nhằm xác định các 
khoảng trống còn tồn tại/cơ hội nhằm hỗ trợ các nỗ lực xây dựng khả năng chống chịu 
cho các đô thị ở Việt Nam  

        

STT  Thời gian Nội dung  Trình bày  

1 13:50-14:00 Đăng ký  

 

ISET  

2 14:00-14:10 Đón tiếp, phát biểu khai mạc, giới thiệu mục tiêu hội 

thảo  

ISET 

3 14:10-14:40 Kế hoạch hành động xây dựng khả năng chống chịu 

cho đô thị Việt Nam  

Lộ trình xây dựng bộ chỉ số chống chịu với BĐKH ở đô 

thị mang tính thực tiễn cho Việt Nam  

GIZ/MOC 

4 14:40-14:55 Q&A  GIZ hướng dẫn 

5 14:55-15:15 Nghỉ giữa giờ  

6 15:15-15:45 Nghiên cứu về khả năng chống chịu ở khu vực ven đô  Stephen Tyler, ISET  

7 15:45-16:00 Q&A  ISET hướng dẫn 

8 16:00-16:45 Chia sẻ của các thành viên UCR-CoP về các cơ hội và 

thách thức trong xây dựng khả năng chống chịu ở Việt 

Cập nhật của các thành viên UCR-CoP về các hoạt 

động và dự án lien quan đến xây dựng khả năng 

chống chịu ở đô thị 

All members 

9 16:45-17:00 Tóm tắt và kết thúc hội thảo ISET  

Lưu ý: Hội thảo có hỗ trợ phiên dịch song song. 


