
Does adaptation save humanity from climate change? 

Thích ứng có cứu nhân loại khỏi biến đổi khí hậu không? 

Adaptation can help people and communities to cope with the impacts of 

climate change and to reduce their vulnerability to those impacts. 

Thích ứng có thể giúp người dân và cộng đồng đối phó với các tác động 

của biến đổi khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương trước các tác động đó. 

However, adaptation alone is not sufficient to fully address the problem of 

climate change. 

Tuy nhiên, chỉ thích ứng thôi là chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề biến 

đổi khí hậu. 

While it is important to take steps to adapt to the impacts of climate change 

that are already happening or that are expected to occur in the near future, 

it is also necessary to reduce the emission of greenhouse gases that are 

driving climate change. 

Mặc dù điều quan trọng là phải thực hiện các bước để thích ứng với các 

tác động của biến đổi khí hậu đang xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra trong 

tương lai gần, nhưng cũng cần phải giảm phát thải khí nhà kính đang gây 

ra biến đổi khí hậu. 

This is because the impacts of climate change will continue to worsen over 

time if greenhouse gas emissions are not reduced. 

Điều này là do các tác động của biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục xấu đi theo 

thời gian nếu lượng khí thải nhà kính không được giảm bớt. 

Therefore, a comprehensive approach to addressing climate change 

should include both adaptation and mitigation measures. 

Do đó, một cách tiếp cận toàn diện để giải quyết biến đổi khí hậu nên bao 

gồm cả các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ. 

Mitigation refers to actions that reduce or eliminate the emission of 

greenhouse gases, such as transitioning to renewable energy sources, 



improving energy efficiency, and conserving forests and other natural 

carbon sinks. 

Giảm thiểu đề cập đến các hành động làm giảm hoặc loại bỏ phát thải khí 

nhà kính, chẳng hạn như chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, 

nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo tồn rừng cũng như các bể 

chứa carbon tự nhiên khác. 

By taking both adaptation and mitigation measures, it is possible to reduce 

the risks posed by climate change and to protect the health, well-being, and 

prosperity of people and communities around the world. 

Bằng cách thực hiện cả các biện pháp thích ứng và giảm thiểu, có thể giảm 

thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra và bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc và 

sự thịnh vượng của người dân và cộng đồng trên toàn thế giới. 

Do you believe we are on the right track to mitigating climate change? 

Bạn có tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng để giảm thiểu biến đổi khí 

hậu? 

There have been some positive developments in the efforts to mitigate 

climate change, including the adoption of renewable energy sources and 

the implementation of energy efficiency measures. 

Đã có một số phát triển tích cực trong nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu, 

bao gồm việc áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo và thực hiện các biện 

pháp tiết kiệm năng lượng. 

However, the overall trajectory of greenhouse gas emissions has not yet 

been sufficient to achieve the goals of the Paris Agreement, which is an 

international treaty that aims to limit global warming to well below 2 

degrees Celsius above pre-industrial levels. 

Tuy nhiên, quỹ đạo tổng thể của phát thải khí nhà kính vẫn chưa đủ để đạt 

được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, một hiệp ước quốc tế nhằm hạn 

chế sự nóng lên toàn cầu xuống dưới 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công 

nghiệp. 



In order to meet the goals of the Paris Agreement and avoid the most 

severe impacts of climate change, it will be necessary for countries around 

the world to significantly reduce their greenhouse gas emissions. 

Để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và tránh những tác động 

nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu, các quốc gia trên thế giới cần phải 

giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính. 

This will require the implementation of ambitious policies and the 

deployment of new technologies at a scale and pace that has not yet been 

achieved. 

Điều này sẽ yêu cầu thực hiện các chính sách đầy tham vọng và triển khai 

các công nghệ mới ở quy mô và tốc độ chưa đạt được. 

It will also require changes in individual behavior and lifestyle choices, such 

as reducing energy consumption, choosing more sustainable modes of 

transportation, and consuming a more plant-based diet. 

Nó cũng sẽ đòi hỏi những thay đổi trong hành vi cá nhân và lựa chọn lối 

sống, chẳng hạn như giảm tiêu thụ năng lượng, lựa chọn các phương thức 

vận chuyển bền vững hơn và áp dụng chế độ ăn nhiều thực vật hơn. 

In summary, while there have been some positive developments in the 

efforts to mitigate climate change, much more needs to be done in order to 

achieve the necessary reductions in greenhouse gas emissions. 

Tóm lại, mặc dù đã có một số phát triển tích cực trong nỗ lực giảm thiểu 

biến đổi khí hậu, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mức giảm 

phát thải khí nhà kính cần thiết. 

What role can the economy play? 

Nền kinh tế có thể đóng vai trò gì? 

The economy can play a significant role in addressing climate change. 

Nền kinh tế có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết biến 

đổi khí hậu. 



Many of the actions that are needed to reduce greenhouse gas emissions 

and mitigate the impacts of climate change involve investments in new 

technologies, infrastructure, and other economic activities. 

Nhiều hành động cần thiết để giảm phát thải khí nhà kính và giảm thiểu tác 

động của biến đổi khí hậu liên quan đến đầu tư vào công nghệ mới, cơ sở 

hạ tầng và các hoạt động kinh tế khác. 

These investments can create jobs, stimulate economic growth, and 

improve people's quality of life. 

Những khoản đầu tư này có thể tạo ra việc làm, kích thích tăng trưởng kinh 

tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. 

For example, transitioning to renewable energy sources such as solar and 

wind power can create new industries and jobs, while also reducing 

greenhouse gas emissions. 

Ví dụ, chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt 

trời và gió có thể tạo ra các ngành công nghiệp và việc làm mới, đồng thời 

giảm phát thải khí nhà kính. 

Similarly, investing in energy efficiency measures can save money on 

energy bills and reduce emissions, while also creating jobs in the 

construction and manufacturing sectors. 

Tương tự, đầu tư vào các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả có thể 

tiết kiệm tiền cho hóa đơn năng lượng và giảm lượng khí thải, đồng thời tạo 

việc làm trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất. 

However, it is important to ensure that the economic costs of addressing 

climate change are fairly distributed and that disadvantaged communities 

are not disproportionately affected. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các chi phí kinh tế để giải 

quyết biến đổi khí hậu được phân bổ công bằng và các cộng đồng thiệt 

thòi không bị ảnh hưởng một cách không cân xứng. 



This can be achieved through the use of policies such as carbon pricing 

and subsidies for clean technologies, as well as through efforts to provide 

support and assistance to affected communities. 

Điều này có thể đạt được thông qua việc sử dụng các chính sách như định 

giá carbon và trợ cấp cho các công nghệ sạch, cũng như thông qua các nỗ 

lực cung cấp hỗ trợ và trợ giúp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. 

In summary, the economy has an important role to play in addressing 

climate change, and there are many opportunities for economic growth and 

development through the transition to a low-carbon, sustainable future. 

Tóm lại, nền kinh tế có vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề biến 

đổi khí hậu, và có nhiều cơ hội để tăng trưởng và phát triển kinh tế thông 

qua quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững và ít carbon. 

Does the economy require more regulation, or are voluntary efforts 

sufficient to tackle climate change? 

Nền kinh tế có yêu cầu nhiều quy định hơn hay những nỗ lực tự nguyện có 

đủ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu không? 

Both regulation and voluntary efforts can play a role in addressing climate 

change. 

Cả những nỗ lực theo quy định và tự nguyện đều có thể đóng một vai trò 

trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. 

Voluntary efforts, such as corporate sustainability programs and individual 

actions to reduce greenhouse gas emissions, can contribute to the overall 

effort to address climate change. 

Các nỗ lực tự nguyện, chẳng hạn như các chương trình phát triển bền 

vững của công ty và các hành động cá nhân nhằm giảm phát thải khí nhà 

kính, có thể đóng góp vào nỗ lực chung nhằm giải quyết vấn đề biến đổi 

khí hậu. 

However, voluntary efforts alone may not be sufficient to achieve the 

necessary reductions in emissions. 



Tuy nhiên, chỉ những nỗ lực tự nguyện có thể không đủ để đạt được mức 

giảm phát thải cần thiết. 

This is because, in many cases, the economic incentives that drive 

emissions are not aligned with the goal of reducing greenhouse gases. 

Điều này là do, trong nhiều trường hợp, các khuyến khích kinh tế thúc đẩy 

phát thải không phù hợp với mục tiêu giảm khí nhà kính. 

For example, the price of fossil fuels does not typically reflect the full 

environmental and social costs of their use, such as the impact on air 

quality and the contribution to climate change. 

Ví dụ, giá nhiên liệu hóa thạch thường không phản ánh đầy đủ chi phí môi 

trường và xã hội của việc sử dụng chúng, chẳng hạn như tác động đến 

chất lượng không khí và đóng góp vào biến đổi khí hậu. 

As a result, there may be a need for government regulation to create a 

level playing field and to ensure that the costs and benefits of different 

actions are properly accounted for. 

Do đó, có thể cần phải có quy định của chính phủ để tạo ra một sân chơi 

bình đẳng và để đảm bảo rằng các chi phí và lợi ích của các hành động 

khác nhau được hạch toán hợp lý. 

Regulation can take many forms, including laws, standards, and incentives 

that encourage the adoption of clean technologies and reduce greenhouse 

gas emissions. 

Quy định có thể có nhiều hình thức, bao gồm luật pháp, tiêu chuẩn và 

khuyến khích khuyến khích áp dụng công nghệ sạch và giảm phát thải khí 

nhà kính. 

Examples of such regulation include the setting of emissions standards for 

vehicles, the adoption of renewable energy targets, and the use of carbon 

pricing to create a financial incentive to reduce emissions. 



Ví dụ về quy định như vậy bao gồm việc thiết lập các tiêu chuẩn khí thải 

cho phương tiện, áp dụng các mục tiêu năng lượng tái tạo và sử dụng giá 

carbon để tạo động lực tài chính nhằm giảm lượng khí thải. 

In summary, both voluntary efforts and regulation can be important tools in 

addressing climate change, and the most effective approach is likely to 

involve a combination of both. 

Tóm lại, cả nỗ lực tự nguyện và quy định đều có thể là công cụ quan trọng 

trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và cách tiếp cận hiệu quả nhất 

có thể là sự kết hợp của cả hai. 


