
TẠI SAO CẦN PHẢI CÓ CỘNG ĐỒNG UCR-COP?
 } Đô thị Việt Nam sẽ chịu nhiều tác động nghiêm trọng 
của BĐKH. Nếu không có quy hoạch phù hợp, bản 
thân quá trình phát triển đô thị sẽ là nhân tố làm 
trầm trọng thêm những rủi ro này theo nhiều cách 
khác nhau: phát triển ra các khu vực rủi ro cao, đe 
dọa các dịch vụ sinh thái trọng yếu và các vùng đệm 
có vai trò giảm thiểu lũ, và gia tăng áp lực với nhiều 
nguồn lực căn bản;

 } Tuy ứng phó với BĐKH có thể dựa trên các bài học 
nhiều năm về phát triển và giảm thiểu rủi ro thiên 
tai ở Việt Nam và các quốc gia khác, quá trình này 
cũng tạo ra nhiều bất định và thách thức mới cho 
phương pháp quy hoạch truyền thống;

 } Xây dựng khả năng thích ứng là một phương pháp 
quy hoạch mới đóng vai trò quan trọng trong bối 
cảnh tương lai có tính bất định cao. Phương pháp 
này cho phép tạo ra các thể chế, hộ gia đình và tổ 
chức có tính linh hoạt, minh bạch và sẵn sàng học 
hỏi, từ đó có thể chủ động chuẩn bị và ứng phó với 
các cú số, cũng như giúp cac hệ thống hạ tầng có 
thể vận hành một cách linh hoạt;

 } Xây dựng khả năng thích ứng với BĐKH là một quá 
trình học hỏi và giải quyết các vấn đề sẽ được thúc 
đẩy mạnh mẽ qua sự hợp tác với các bên liên quan.

UCR-COP LÀ GÌ?
Cộng đồng hành động thích ứng với Biến đổi khí hậu (URC-
CoP) được thành lập vào tháng 12 năm 2011 trong khuôn khổ Diễn 
đàn Đô thị Việt Nam (VUF), xuất phát từ nhu cầu chia sẻ và học 
hỏi từ kinh nghiệm thực tế của nhiều bên liên quan khác nhau hoạt 
động trong lĩnh vực thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH).

UCR-CoR là một diễn đàn cho các cá nhân, nhóm cộng đồng, tổ 
chức xã hội dân sự, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức quốc 
tế và các cơ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương, 
nhằm trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau 
trong lĩnh vực thích ứng với (BĐKH) ở đô thị.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CỦA UCR-COP
• Nâng cao năng lực: Tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận 

các thông tin liên quan, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, các 
sự kiện đang diễn ra cũng như cơ hội tài trợ về thích ứng với 
BĐKH ở đô thị;

• Chia sẻ nguồn lực: Chia sẻ các thực hành tốt, trả lời các câu 
hỏi mà các bên quan tâm, kết nối các nguồn lực và nguồn dữ 
liệu hữu ích cho các thành viên;

• Vận động: Cung cấp một cơ chế cho các thành viên nhằm 
xây dựng các chương trình vận động chung về thích ứng với 
BĐKH, xây dựng quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong 
việc điều phối, đối thoại và vận động thích ứng với BĐKH cũng 
như tham gia vào quá trình lập chính sách ở cấp quốc gia và 
địa phương.

UCR-COP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? 
UCR-CoP gồm một nhóm thành viên chính chịu trách nhiệm điều 
phối và tổ chức các buổi họp mặt, hội thảo cũng như lên kế hoạch 
hoạt động hàng năm cho cộng đồng. Các thành viên chính ban đầu 
gồm: Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng (UDA), Viện chuyển đổi 
Môi trường và Xã hội-Việt Nam (ISET-Việt Nam), Viện Chiến lược và 
Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS), Spatial Decisions, 
Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN), Ngân hàng Phát triển Châu Á 
(ADB), Viện Quy Hoạch Đô Thị - Nông Thôn (NIRUP), Tổ chức hợp 
tác quốc tế Đức (GIZ), Ngân hàng Thế giới và UN Habitat.

AI CÓ THỂ THAM GIA UCR-COP?
UCR-CoP là một diễn đàn mở cho tất cả các tổ chức và cá nhân 
quan tâm, và đang thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng 
khả năng thích ứng với BĐKH cho các thành phố của Việt Nam.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ 
THAM GIA UCR-COP?

Truy cập blog của UCR-CoP tại: 
http://urbanclimatevn.com
Muốn trở thành blogger? Gửi thông tin 
liên lạc theo mẫu trên trang blog hoặc 
gửi email tới ucrmoderator@gmail.com

Hãy đăng ký vào vào mailing list trên 
trang blog để trở thành thành viên của 
UCR-CoP và nhận newsletters cùng các 
thông tin và sự kiện liên quan cập nhật 
nhất.

Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ 
ucrmoderator@gmail.com


