
How should such regulation be designed? 

Làm thế nào quy định như vậy nên được thiết kế? 

There are many considerations that should be taken into account when 

designing regulation to address climate change. 

Có nhiều cân nhắc cần được tính đến khi thiết kế quy định để giải quyết 

vấn đề biến đổi khí hậu. 

Some key principles that can guide the development of effective regulation 

include: 

Một số nguyên tắc chính có thể hướng dẫn xây dựng quy định hiệu quả 

bao gồm: 

Effectiveness: The regulation should be designed to achieve the desired 

outcome, which in this case is the reduction of greenhouse gas emissions. 

Tính hiệu quả: Quy định nên được thiết kế để đạt được kết quả mong 

muốn, trong trường hợp này là giảm phát thải khí nhà kính. 

Efficiency: The regulation should minimize the costs of achieving the 

desired outcome and should not impose unnecessary burdens on 

businesses or individuals. 

Hiệu quả: Quy định nên giảm thiểu chi phí để đạt được kết quả mong muốn 

và không nên đặt gánh nặng không cần thiết lên các doanh nghiệp hoặc cá 

nhân. 

Flexibility: The regulation should allow for flexibility in the means by which 

the desired outcome is achieved, as this can allow for innovation and the 

development of new technologies. 

Tính linh hoạt: Quy định nên cho phép tính linh hoạt trong các phương tiện 

để đạt được kết quả mong muốn, vì điều này có thể cho phép đổi mới và 

phát triển các công nghệ mới. 



Fairness: The regulation should be designed to ensure that the costs and 

benefits of reducing greenhouse gas emissions are fairly distributed, and 

that disadvantaged communities are not disproportionately affected. 

Công bằng: Quy định nên được thiết kế để đảm bảo rằng các chi phí và lợi 

ích của việc giảm phát thải khí nhà kính được phân bổ một cách công bằng 

và các cộng đồng yếu thế không bị ảnh hưởng một cách không cân xứng. 

Transparency: The regulation should be transparent and easy to 

understand, so that people and businesses know what is expected of them. 

Minh bạch: Quy định phải minh bạch, dễ hiểu để người dân và doanh 

nghiệp biết họ được kỳ vọng những gì. 

There are many different approaches that can be used to regulate 

greenhouse gas emissions, and the most appropriate approach will depend 

on the specific circumstances of a given situation. 

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau có thể được sử dụng để điều chỉnh phát 

thải khí nhà kính và cách tiếp cận phù hợp nhất sẽ phụ thuộc vào hoàn 

cảnh cụ thể của một tình huống nhất định. 

Some examples of regulatory approaches include setting emissions limits 

or standards, establishing a carbon pricing system, providing incentives for 

the adoption of clean technologies, and establishing performance-based 

regulations that allow companies to choose the most cost-effective means 

of achieving a given emissions reduction goal. 

Một số ví dụ về cách tiếp cận quy định bao gồm thiết lập các giới hạn hoặc 

tiêu chuẩn phát thải, thiết lập hệ thống định giá carbon, cung cấp các 

khuyến khích cho việc áp dụng công nghệ sạch và thiết lập các quy định 

dựa trên hiệu suất cho phép các công ty lựa chọn phương tiện hiệu quả 

nhất về chi phí để đạt được mức giảm phát thải nhất định. ghi bàn. 

In summary, effective regulation to address climate change should be 

designed to be effective, efficient, flexible, fair, and transparent, and should 

take into account the specific circumstances of a given situation. 



Tóm lại, quy định hiệu quả để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu nên được 

thiết kế sao cho hiệu quả, hiệu quả, linh hoạt, công bằng và minh bạch, 

đồng thời phải tính đến các trường hợp cụ thể của một tình huống nhất 

định. 

What about the impact of climate change on migration and poverty? 

Còn tác động của biến đổi khí hậu đối với di cư và nghèo đói thì sao? 

Climate change can have significant impacts on migration and poverty. 

Biến đổi khí hậu có thể có tác động đáng kể đến di cư và nghèo đói. 

The impacts of climate change, such as more frequent and severe extreme 

weather events, sea level rise, and changes in the availability of water and 

other resources, can displace people from their homes and disrupt their 

livelihoods. 

Các tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như các hiện tượng thời tiết 

cực đoan xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, mực nước biển dâng 

và những thay đổi về nguồn nước và các nguồn tài nguyên khác, có thể 

khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa và phá vỡ sinh kế của họ. 

This can lead to increased migration, both within countries and across 

national borders. 

Điều này có thể dẫn đến gia tăng di cư, cả trong nước và xuyên biên giới 

quốc gia. 

Migration can have both positive and negative impacts on people's lives. 

Di cư có thể có cả tác động tích cực và tiêu cực đến cuộc sống của người 

dân. 

In some cases, it can provide opportunities for people to improve their living 

standards and access to resources. 

Trong một số trường hợp, nó có thể tạo cơ hội cho người dân cải thiện mức 

sống và khả năng tiếp cận các nguồn lực. 



However, in other cases, it can lead to social and economic disruption, as 

people are forced to leave behind their homes, communities, and sources 

of income. 

Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, nó có thể dẫn đến gián đoạn kinh 

tế và xã hội, vì mọi người buộc phải rời bỏ nhà cửa, cộng đồng và nguồn 

thu nhập của họ. 

In addition, climate change-related migration can pose challenges for 

countries and communities that are receiving migrants, as they may need 

to provide support and assistance to these newcomers. 

Ngoài ra, di cư liên quan đến biến đổi khí hậu có thể đặt ra thách thức cho 

các quốc gia và cộng đồng đang tiếp nhận người di cư, vì họ có thể cần hỗ 

trợ và giúp đỡ những người mới đến này. 

Climate change can also exacerbate poverty, particularly in areas that are 

already vulnerable due to their location, infrastructure, or other factors. 

Biến đổi khí hậu cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói, đặc 

biệt là ở những khu vực vốn đã dễ bị tổn thương do vị trí, cơ sở hạ tầng 

hoặc các yếu tố khác. 

The costs of adapting to the impacts of climate change, such as building 

sea walls or improving agricultural practices, can be high, and these costs 

may be difficult for poor communities to bear. 

Chi phí thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như 

xây dựng đê biển hoặc cải thiện các hoạt động nông nghiệp, có thể cao và 

các cộng đồng nghèo khó có thể chịu được những chi phí này. 

In addition, the impacts of climate change on agriculture and other 

economic sectors can disrupt people's livelihoods and reduce their income, 

making it harder for them to meet their basic needs. 

Ngoài ra, tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và các ngành 

kinh tế khác có thể làm gián đoạn sinh kế của người dân và giảm thu nhập, 

khiến họ khó đáp ứng các nhu cầu cơ bản hơn. 



Therefore, it is important for governments, international organizations, and 

other stakeholders to address the impacts of climate change on migration 

and poverty as part of their efforts to address climate change. 

Do đó, điều quan trọng đối với các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các 

bên liên quan khác là giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với 

di cư và nghèo đói như một phần trong nỗ lực giải quyết biến đổi khí hậu. 

This can include efforts to reduce the risks of climate change-related 

displacement, to provide support and assistance to affected communities, 

and to address the root causes of poverty and inequality. 

Điều này có thể bao gồm các nỗ lực giảm thiểu rủi ro của tình trạng mất 

chỗ ở liên quan đến biến đổi khí hậu, hỗ trợ và giúp đỡ các cộng đồng bị 

ảnh hưởng và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói và bất 

bình đẳng. 

One last question related to climate economics: What is the fair price of 

carbon? 

Một câu hỏi cuối cùng liên quan đến kinh tế khí hậu: Giá carbon hợp lý là 

bao nhiêu? 

The "fair price" of carbon refers to the price of carbon dioxide emissions or 

other greenhouse gases that reflects the full social and environmental costs 

of those emissions. 

"Giá hợp lý" của carbon đề cập đến giá của lượng khí thải carbon dioxide 

hoặc các loại khí nhà kính khác phản ánh toàn bộ chi phí xã hội và môi 

trường của những loại khí thải đó. 

These costs include the impacts of climate change, such as the damages 

caused by more frequent and severe extreme weather events, sea level 

rise, and changes in the availability of water and other resources. 

Những chi phí này bao gồm các tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn 

như thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và 

nghiêm trọng hơn, mực nước biển dâng và những thay đổi về nguồn nước 

và các nguồn tài nguyên khác. 



The fair price of carbon would therefore be high enough to incentivize the 

reduction of greenhouse gas emissions and to ensure that the costs of 

climate change are internalized by those who are responsible for the 

emissions. 

Do đó, giá carbon hợp lý sẽ đủ cao để khuyến khích giảm phát thải khí nhà 

kính và để đảm bảo rằng chi phí của biến đổi khí hậu được những người 

chịu trách nhiệm về phát thải nội bộ hóa. 

Determining the fair price of carbon is a complex and controversial task, as 

it requires the estimation of the future costs of climate change and the 

value of the damages that will be caused by those costs. 

Việc xác định giá carbon hợp lý là một nhiệm vụ phức tạp và gây tranh cãi, 

vì nó đòi hỏi phải ước tính chi phí biến đổi khí hậu trong tương lai và giá trị 

thiệt hại do những chi phí đó gây ra. 

There are many different approaches that have been proposed for 

estimating the fair price of carbon, including the use of economic modeling, 

expert judgment, and the application of ethical principles such as the 

"polluter pays" principle. 

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau đã được đề xuất để ước tính giá carbon 

hợp lý, bao gồm việc sử dụng mô hình kinh tế, đánh giá của chuyên gia và 

áp dụng các nguyên tắc đạo đức như nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải 

trả tiền". 

One approach that has been widely used to estimate the fair price of 

carbon is the use of a "social cost of carbon" (SCC) estimate. 

Một cách tiếp cận đã được sử dụng rộng rãi để ước tính giá carbon hợp lý 

là sử dụng ước tính "chi phí carbon xã hội" (SCC). 

The SCC is a measure of the expected damages from an additional ton of 

carbon dioxide emissions in a given year, expressed in monetary terms. 

SCC là thước đo thiệt hại dự kiến từ một tấn khí thải carbon dioxide bổ 

sung trong một năm nhất định, được biểu thị bằng tiền. 



The SCC is used to inform policy decisions and to assess the costs and 

benefits of different actions that affect greenhouse gas emissions. 

SCC được sử dụng để cung cấp thông tin cho các quyết định chính sách 

và đánh giá chi phí cũng như lợi ích của các hành động khác nhau có ảnh 

hưởng đến phát thải khí nhà kính. 

There is ongoing debate about the appropriate level of the SCC and the 

most appropriate method for estimating it. 

Hiện đang có cuộc tranh luận về mức độ thích hợp của SCC và phương 

pháp thích hợp nhất để ước tính nó. 

Some experts argue that the SCC should be set at a relatively high level, in 

order to reflect the full social and environmental costs of carbon dioxide 

emissions and to provide a strong incentive for emissions reduction. 

Một số chuyên gia cho rằng SCC nên được đặt ở mức tương đối cao, để 

phản ánh đầy đủ chi phí xã hội và môi trường của lượng khí thải carbon 

dioxide và để tạo động lực mạnh mẽ cho việc giảm lượng khí thải. 

Others argue that the SCC should be set at a lower level, in order to 

minimize the economic costs of emissions reduction and to avoid imposing 

undue burdens on businesses and individuals. 

Những người khác lập luận rằng SCC nên được đặt ở mức thấp hơn, để 

giảm thiểu chi phí kinh tế của việc giảm phát thải và để tránh tạo ra gánh 

nặng không đáng có cho các doanh nghiệp và cá nhân. 

In summary, the fair price of carbon is a concept that refers to the price of 

carbon dioxide emissions that reflects the full social and environmental 

costs of those emissions. 

Tóm lại, giá carbon hợp lý là một khái niệm đề cập đến giá phát thải carbon 

dioxide phản ánh đầy đủ chi phí xã hội và môi trường của những phát thải 

đó. 


