
I will ask you some questions about climate change, and I want you to 

respond as scientifically as possible. 

Tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi về biến đổi khí hậu và tôi muốn bạn trả lời 

một cách khoa học nhất có thể. 

Let’s start with the first question. 

Hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. 

Is climate change a problem for humanity? 

Biến đổi khí hậu có phải là vấn đề của nhân loại? 

Yes, climate change is a problem for humanity. 

Vâng, biến đổi khí hậu là một vấn đề đối với nhân loại. 

The earth's climate is changing, and this is having a range of impacts on 

people and the environment. 

Khí hậu trái đất đang thay đổi, và điều này có nhiều tác động đến con 

người và môi trường. 

These impacts include more frequent and severe heatwaves, storms, and 

other extreme weather events; sea level rise; and changes in the 

distribution and abundance of plants and animals. 

Những tác động này bao gồm các đợt nắng nóng, bão và các hiện tượng 

thời tiết cực đoan khác xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn; mực 

nước biển tăng; và những thay đổi trong sự phân bố và sự phong phú của 

thực vật và động vật. 

These changes can have serious consequences for human health, 

agriculture, water resources, and other aspects of our lives. 

Những thay đổi này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức 

khỏe con người, nông nghiệp, nguồn nước và các khía cạnh khác trong 

cuộc sống của chúng ta. 



They can also have significant economic impacts, as the damages caused 

by extreme weather events and other consequences of climate change can 

be costly to repair or adapt to. 

Chúng cũng có thể có những tác động kinh tế đáng kể, vì thiệt hại do các 

hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và các hậu quả khác của biến đổi khí hậu 

gây ra có thể rất tốn kém để sửa chữa hoặc thích ứng. 

Therefore, it is important for people to understand the causes of climate 

change and to take steps to reduce the emission of greenhouse gases and 

to adapt to the impacts of climate change that are already happening. 

Do đó, điều quan trọng là mọi người phải hiểu nguyên nhân của biến đổi 

khí hậu và thực hiện các bước để giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng 

với các tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra. 

Is the main driver for climate change human activity? 

Là động lực chính cho biến đổi khí hậu hoạt động của con người? 

Yes, human activity is the main driver of climate change. 

Vâng, hoạt động của con người là động lực chính của biến đổi khí hậu. 

The earth's climate is naturally variable, and has changed over time due to 

a variety of factors, including volcanic eruptions, changes in the earth's 

orbit, and variations in the sun's intensity. 

Khí hậu trái đất có thể thay đổi một cách tự nhiên và đã thay đổi theo thời 

gian do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các vụ phun trào núi lửa, những 

thay đổi trong quỹ đạo của trái đất và sự thay đổi cường độ của mặt trời. 

However, the current rate of climate change is largely due to human 

activities, particularly the burning of fossil fuels such as coal, oil, and 

natural gas, which releases large amounts of carbon dioxide and other 

greenhouse gases into the atmosphere. 

Tuy nhiên, tốc độ biến đổi khí hậu hiện nay phần lớn là do các hoạt động 

của con người, đặc biệt là việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu 



mỏ và khí tự nhiên, thải ra một lượng lớn carbon dioxide và các khí nhà 

kính khác vào khí quyển. 

These gases trap heat from the sun, causing the earth's surface 

temperature to rise. 

Những khí này giữ nhiệt từ mặt trời, khiến nhiệt độ bề mặt trái đất tăng lên. 

This process is known as the greenhouse effect. 

Quá trình này được gọi là hiệu ứng nhà kính. 

The scientific evidence for the role of human activity in driving climate 

change is overwhelming. 

Có rất nhiều bằng chứng khoa học về vai trò của hoạt động con người 

trong việc thúc đẩy biến đổi khí hậu. 

For example, the concentration of carbon dioxide in the atmosphere has 

increased significantly since the beginning of the Industrial Revolution, and 

this increase is largely due to the burning of fossil fuels. 

Ví dụ, nồng độ carbon dioxide trong khí quyển đã tăng lên đáng kể kể từ 

khi bắt đầu cuộc Cách mạng Công nghiệp và sự gia tăng này phần lớn là 

do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. 

In addition, the warming of the earth's surface and the increase in sea level 

that have been observed over the past century are consistent with the 

expected impacts of the greenhouse effect. 

Ngoài ra, sự nóng lên của bề mặt trái đất và sự gia tăng mực nước biển đã 

được quan sát thấy trong thế kỷ qua phù hợp với các tác động dự kiến của 

hiệu ứng nhà kính. 

In summary, human activity, particularly the burning of fossil fuels, is the 

main driver of climate change, and this is leading to a range of impacts on 

the earth's climate and on human society. 



Tóm lại, hoạt động của con người, đặc biệt là đốt nhiên liệu hóa thạch, là 

động lực chính của biến đổi khí hậu và điều này dẫn đến một loạt tác động 

đối với khí hậu trái đất và xã hội loài người. 

How can we adapt to climate change? 

Làm thế nào chúng ta có thể thích ứng với biến đổi khí hậu? 

There are many ways that people can adapt to the impacts of climate 

change. 

Có nhiều cách để mọi người có thể thích nghi với tác động của biến đổi khí 

hậu. 

Some of the most common approaches include: 

Một số cách tiếp cận phổ biến nhất bao gồm: 

Building infrastructure that is resistant to extreme weather events: This 

could include building sea walls to protect against rising sea levels and 

flooding, or designing buildings and roads to withstand strong winds and 

heavy rainfall. 

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống lại các sự kiện thời tiết khắc 

nghiệt: Điều này có thể bao gồm việc xây dựng các bức tường chắn sóng 

để bảo vệ chống lại mực nước biển dâng cao và lũ lụt, hoặc thiết kế các 

tòa nhà và đường xá để chống chọi với gió mạnh và mưa lớn. 

Developing early warning systems: These systems can alert people to the 

threat of extreme weather events, allowing them to evacuate or take other 

precautions to protect themselves and their property. 

Phát triển các hệ thống cảnh báo sớm: Các hệ thống này có thể cảnh báo 

mọi người về mối đe dọa của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cho 

phép họ sơ tán hoặc thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác để bảo vệ 

bản thân và tài sản của họ. 

Managing water resources: As the climate changes, there may be changes 

in the availability of water, with some areas experiencing drought while 

others experience floods. 



Quản lý tài nguyên nước: Khi khí hậu thay đổi, có thể có những thay đổi về 

nguồn nước, với một số khu vực bị hạn hán trong khi những khu vực khác 

bị lũ lụt. 

Proper management of water resources can help to mitigate these impacts. 

Quản lý hợp lý tài nguyên nước có thể giúp giảm thiểu những tác động này. 

Improving agriculture: Changes in the climate can affect agriculture, with 

some crops becoming more difficult to grow in certain areas. 

Cải thiện nông nghiệp: Những thay đổi về khí hậu có thể ảnh hưởng đến 

nông nghiệp, với một số loại cây trồng trở nên khó trồng hơn ở một số khu 

vực nhất định. 

Farmers can adapt by switching to different crops that are better suited to 

the changing conditions, or by using irrigation and other techniques to 

compensate for changes in precipitation. 

Nông dân có thể thích nghi bằng cách chuyển đổi sang các loại cây trồng 

khác phù hợp hơn với các điều kiện thay đổi hoặc bằng cách sử dụng hệ 

thống tưới tiêu và các kỹ thuật khác để bù đắp cho những thay đổi về 

lượng mưa. 

Relocating people and infrastructure: In some cases, it may be necessary 

to relocate people and infrastructure out of areas that are at high risk from 

the impacts of climate change, such as coastal areas that are vulnerable to 

sea level rise. 

Di dời người dân và cơ sở hạ tầng: Trong một số trường hợp, có thể phải di 

dời người dân và cơ sở hạ tầng ra khỏi khu vực có nguy cơ cao do tác 

động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như khu vực ven biển dễ bị tổn 

thương do nước biển dâng. 

There are many other approaches to adapting to climate change, and the 

most effective strategies will depend on the specific circumstances of a 

given location. 



Có nhiều cách tiếp cận khác để thích ứng với biến đổi khí hậu và các chiến 

lược hiệu quả nhất sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của một địa điểm 

nhất định. 

It is important for people and communities to carefully assess the risks 

posed by climate change and to take appropriate steps to protect 

themselves and their assets. 

Điều quan trọng là người dân và cộng đồng phải đánh giá cẩn thận các rủi 

ro do biến đổi khí hậu gây ra và thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ 

bản thân và tài sản của họ. 


