
 

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

and there are many different approaches that have been proposed for 

estimating it. 

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

và có nhiều phương pháp khác nhau đã được đề xuất để ước tính nó. 

Let us switch now to the role of financial markets and institutions. 

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang vai trò của các thị trường và thể chế tài 

chính. 

How can financial institutions help to mitigate climate change? 

Làm thế nào các tổ chức tài chính có thể giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu? 

Financial institutions, such as banks, investment firms, and insurance 

companies, can play a significant role in mitigating climate change through 

their investment and lending decisions. 

Các tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng, công ty đầu tư và công ty 

bảo hiểm, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu biến đổi 

khí hậu thông qua các quyết định đầu tư và cho vay của họ. 

By directing their financial resources towards projects and activities that 

reduce greenhouse gas emissions and promote sustainable development, 

financial institutions can help to drive the transition to a low-carbon, 

sustainable future. 

Bằng cách hướng các nguồn tài chính của mình tới các dự án và hoạt động 

giúp giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển bền vững, các tổ 

chức tài chính có thể giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một tương lai 

bền vững và ít carbon. 

There are many ways in which financial institutions can contribute to the 

effort to mitigate climate change. 



Có nhiều cách mà các tổ chức tài chính có thể đóng góp vào nỗ lực giảm 

nhẹ biến đổi khí hậu. 

Some examples include: 

Một số ví dụ bao gồm: 

Investing in clean energy and other low-carbon technologies: By investing 

in clean energy projects, such as wind and solar power, financial 

institutions can help to accelerate the deployment of these technologies 

and reduce greenhouse gas emissions. 

Đầu tư vào năng lượng sạch và các công nghệ ít carbon khác: Bằng cách 

đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, chẳng hạn như năng lượng gió và 

mặt trời, các tổ chức tài chính có thể giúp đẩy nhanh việc triển khai các 

công nghệ này và giảm phát thải khí nhà kính. 

Financing energy efficiency and conservation projects: By providing 

financing for projects that improve energy efficiency or reduce energy 

consumption, financial institutions can help to reduce greenhouse gas 

emissions and save money for businesses and individuals. 

Tài trợ cho các dự án tiết kiệm và hiệu quả năng lượng: Bằng cách cung 

cấp tài chính cho các dự án cải thiện hiệu suất năng lượng hoặc giảm mức 

tiêu thụ năng lượng, các tổ chức tài chính có thể giúp giảm phát thải khí 

nhà kính và tiết kiệm tiền cho các doanh nghiệp và cá nhân. 

Divesting from fossil fuels: Some financial institutions have chosen to divest 

from fossil fuel companies, in order to reduce their exposure to the financial 

risks associated with the transition to a low-carbon economy. 

Thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch: Một số tổ chức tài chính đã chọn thoái 

vốn khỏi các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch, để giảm rủi ro tài chính 

liên quan đến quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. 

Providing insurance and risk management services: Insurance companies 

can help to mitigate the impacts of climate change by providing insurance 

and risk management services to businesses and individuals that are 



vulnerable to the impacts of extreme weather events and other climate-

related hazards. 

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm và quản lý rủi ro: Các công ty bảo hiểm có thể 

giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu bằng cách cung cấp dịch vụ 

bảo hiểm và quản lý rủi ro cho các doanh nghiệp và cá nhân dễ bị tổn 

thương trước tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan và các hiểm 

họa khác liên quan đến khí hậu. 

Supporting sustainable agriculture and forestry: By investing in sustainable 

agriculture and forestry practices, financial institutions can help to reduce 

greenhouse gas emissions and promote the conservation of natural 

ecosystems. 

Hỗ trợ nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững: Bằng cách đầu tư vào các 

hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững, các tổ chức tài chính có 

thể giúp giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy bảo tồn các hệ sinh thái tự 

nhiên. 

In summary, financial institutions have the potential to play a significant role 

in mitigating climate change through their investment and lending 

decisions. 

Tóm lại, các tổ chức tài chính có tiềm năng đóng một vai trò quan trọng 

trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua các quyết định đầu tư và 

cho vay của họ. 

By directing their financial resources towards low-carbon, sustainable 

projects and activities, financial institutions can help to drive the transition 

to a low-carbon, sustainable future. 

Bằng cách hướng các nguồn tài chính của mình tới các dự án và hoạt động 

có hàm lượng carbon thấp, bền vững, các tổ chức tài chính có thể giúp 

thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững, có hàm lượng 

carbon thấp. 

Are financial institutions currently doing enough shareholder engagement 

and investments in low-carbon technologies? 



Các tổ chức tài chính hiện có thực hiện đủ sự tham gia của cổ đông và đầu 

tư vào các công nghệ carbon thấp không? 

There has been some progress in recent years in terms of financial 

institutions engaging with shareholders and investing in low-carbon 

technologies. 

Đã có một số tiến bộ trong những năm gần đây về việc các tổ chức tài 

chính gắn kết với các cổ đông và đầu tư vào các công nghệ các-bon thấp. 

Many financial institutions have recognized the risks posed by climate 

change and have taken steps to address these risks in their business 

operations and investment decisions. 

Nhiều tổ chức tài chính đã nhận ra những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra 

và đã thực hiện các bước để giải quyết những rủi ro này trong các hoạt 

động kinh doanh và quyết định đầu tư của họ. 

For example, some financial institutions have increased their investments 

in clean energy and other low-carbon technologies, and have divested from 

fossil fuel companies. 

Ví dụ, một số tổ chức tài chính đã tăng đầu tư vào năng lượng sạch và các 

công nghệ carbon thấp khác, đồng thời thoái vốn khỏi các công ty nhiên 

liệu hóa thạch. 

In addition, many financial institutions have engaged with their 

shareholders on the issue of climate change, through activities such as 

holding shareholder votes on climate-related resolutions and disclosing 

information about their carbon emissions and other environmental impacts. 

Ngoài ra, nhiều tổ chức tài chính đã tham gia với các cổ đông của họ về 

vấn đề biến đổi khí hậu, thông qua các hoạt động như giữ phiếu bầu của 

cổ đông về các nghị quyết liên quan đến khí hậu và tiết lộ thông tin về 

lượng khí thải carbon và các tác động môi trường khác của họ. 

However, there is still a long way to go in terms of financial institutions fully 

aligning their business operations and investment decisions with 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, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để các tổ chức tài 

chính điều chỉnh hoàn toàn các hoạt động kinh doanh và quyết định đầu tư 

của họ với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, một hiệp ước quốc tế nhằm 

hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C so với trước đây - các 

cấp công nghiệp. 

In order to meet the goals of the Paris Agreement, it will be necessary for 

financial institutions to significantly increase their investments in low-carbon 

technologies and to divest from fossil fuels. 

Để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, các tổ chức tài chính cần 

tăng đáng kể đầu tư vào các công nghệ carbon thấp và thoái vốn khỏi 

nhiên liệu hóa thạch. 

It will also be important for financial institutions to engage with their 

shareholders and other stakeholders on the issue of climate change and to 

adopt practices that are consistent with the goals of the Paris Agreement. 

Điều quan trọng nữa là các tổ chức tài chính phải gắn kết với các cổ đông 

của họ và các bên liên quan khác về vấn đề biến đổi khí hậu và áp dụng 

các thông lệ nhất quán với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. 

In summary, while there has been some progress in terms of financial 

institutions engaging with shareholders and investing in low-carbon 

technologies, there is still a long way to go in order to fully align the 

financial sector with the goals of the Paris Agreement and to address the 

risks posed by climate change. 

Tóm lại, mặc dù đã có một số tiến bộ về mặt các tổ chức tài chính gắn kết 

với các cổ đông và đầu tư vào các công nghệ các-bon thấp, nhưng vẫn còn 

một chặng đường dài phía trước để ngành tài chính phù hợp hoàn toàn với 

các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và để giải quyết các rủi ro do biến đổi 

khí hậu gây ra. 


