
Do you think sustainable finance can save the world from climate change? 

Bạn có nghĩ rằng tài chính bền vững có thể cứu thế giới khỏi biến đổi khí 

hậu? 

Sustainable finance, which refers to financial activities and products that 

support sustainable development and environmental protection, can play a 

role in addressing climate change and contributing to the transition to a 

low-carbon, sustainable future. 

Tài chính bền vững, đề cập đến các hoạt động và sản phẩm tài chính hỗ 

trợ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, có thể đóng vai trò giải quyết 

vấn đề biến đổi khí hậu và góp phần chuyển đổi sang một tương lai bền 

vững, ít carbon. 

However, it is unlikely that sustainable finance alone can "save the world" 

from climate change. 

Tuy nhiên, không chắc rằng tài chính bền vững một mình có thể "cứu thế 

giới" khỏi biến đổi khí hậu. 

To effectively address climate change, it will be necessary to take a wide 

range of actions across many different sectors of the economy, including 

the energy, transportation, agriculture, and forestry sectors. 

Để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu một cách hiệu quả, cần phải thực 

hiện nhiều hành động trên nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, bao 

gồm các ngành năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp và lâm 

nghiệp. 

These actions will require significant investments in new technologies, 

infrastructure, and other economic activities. 

Những hành động này sẽ đòi hỏi đầu tư đáng kể vào công nghệ mới, cơ sở 

hạ tầng và các hoạt động kinh tế khác. 

Sustainable finance can help to provide the capital and financial resources 

needed to support these investments and drive the transition to a low-

carbon, sustainable future. 



Tài chính bền vững có thể giúp cung cấp nguồn vốn và tài chính cần thiết 

để hỗ trợ các khoản đầu tư này và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một 

tương lai bền vững, ít carbon. 

In addition to sustainable finance, other measures that will be necessary to 

address climate change include regulatory measures, such as carbon 

pricing and emissions standards, as well as efforts to reduce greenhouse 

gas emissions through voluntary actions, such as corporate sustainability 

programs and individual behavior change. 

Ngoài tài chính bền vững, các biện pháp cần thiết khác để giải quyết biến 

đổi khí hậu bao gồm các biện pháp quản lý, chẳng hạn như định giá 

carbon và tiêu chuẩn khí thải, cũng như nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính 

thông qua các hành động tự nguyện, chẳng hạn như các chương trình phát 

triển bền vững của công ty và thay đổi hành vi cá nhân 

In summary, while sustainable finance can play a role in addressing climate 

change and contributing to the transition to a low-carbon, sustainable 

future, it is unlikely that it alone can "save the world" from climate change. 

Tóm lại, trong khi tài chính bền vững có thể đóng một vai trò trong việc giải 

quyết vấn đề biến đổi khí hậu và góp phần chuyển đổi sang một tương lai 

bền vững, ít carbon, thì không chắc rằng một mình nó có thể "cứu thế giới" 

khỏi biến đổi khí hậu. 

A wide range of actions will be needed across many different sectors of the 

economy to effectively address this global challenge. 

Cần có nhiều hành động trên nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế để 

giải quyết hiệu quả thách thức toàn cầu này. 

Is an investment in a passive index product with a high environmental 

score “impact investing”? 

Đầu tư vào một sản phẩm chỉ số thụ động có điểm môi trường cao có phải 

là “đầu tư tác động” không? 



An investment in a passive index product with a high environmental score 

could be considered "impact investing," depending on the specific 

characteristics and objectives of the investment. 

Khoản đầu tư vào một sản phẩm chỉ số thụ động có điểm môi trường cao 

có thể được coi là "đầu tư tác động", tùy thuộc vào đặc điểm và mục tiêu 

cụ thể của khoản đầu tư. 

Impact investing refers to investments that are made with the intention of 

generating both financial return and positive social or environmental 

impacts. 

Đầu tư tác động đề cập đến các khoản đầu tư được thực hiện với mục đích 

tạo ra cả lợi nhuận tài chính và tác động xã hội hoặc môi trường tích cực. 

Impact investments can take many forms, including investments in 

companies, projects, or funds that have a specific social or environmental 

mission or that are focused on addressing a particular issue, such as 

climate change or access to clean water. 

Các khoản đầu tư tác động có thể có nhiều hình thức, bao gồm đầu tư vào 

các công ty, dự án hoặc quỹ có sứ mệnh xã hội hoặc môi trường cụ thể 

hoặc tập trung vào giải quyết một vấn đề cụ thể, chẳng hạn như biến đổi 

khí hậu hoặc tiếp cận với nước sạch. 

A passive index product with a high environmental score could potentially 

qualify as an impact investment if it is designed to track the performance of 

a group of companies or sectors that are considered to be environmentally 

sustainable, and if the investment is intended to generate both financial 

return and positive environmental impacts. 

Một sản phẩm chỉ số thụ động có điểm môi trường cao có thể đủ tiêu 

chuẩn là một khoản đầu tư tác động nếu nó được thiết kế để theo dõi hiệu 

quả hoạt động của một nhóm công ty hoặc lĩnh vực được coi là bền vững 

về môi trường và nếu khoản đầu tư đó nhằm mục đích tạo ra cả lợi nhuận 

tài chính và tác động môi trường tích cực. 



However, the specific characteristics and objectives of the investment 

would need to be carefully considered in order to determine whether it 

meets the criteria for impact investing. 

Tuy nhiên, các đặc điểm và mục tiêu cụ thể của khoản đầu tư sẽ cần được 

xem xét cẩn thận để xác định xem nó có đáp ứng các tiêu chí cho đầu tư 

tác động hay không. 

In summary, an investment in a passive index product with a high 

environmental score could potentially qualify as an impact investment, 

depending on the specific characteristics and objectives of the investment. 

Tóm lại, một khoản đầu tư vào một sản phẩm chỉ số thụ động có điểm môi 

trường cao có thể đủ điều kiện là một khoản đầu tư tác động, tùy thuộc vào 

các đặc điểm và mục tiêu cụ thể của khoản đầu tư. 

Is a carbon intensity reduction of 4% per annum for an investment portfolio 

aligned with the goals of the Paris Agreement? 

Việc giảm cường độ carbon 4% mỗi năm cho một danh mục đầu tư có phù 

hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris không? 

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, include the reduction of greenhouse gas emissions and the 

transition to a low-carbon, sustainable future. 

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 mức trước công nghiệp, 

bao gồm giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi sang một tương lai bền 

vững, ít carbon. 

A carbon intensity reduction of 4% per annum for an investment portfolio 

could potentially be aligned with these goals, depending on the specific 

circumstances of the investment and the overall carbon intensity of the 

portfolio. 



Việc giảm cường độ carbon 4% mỗi năm cho một danh mục đầu tư có khả 

năng phù hợp với các mục tiêu này, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của 

khoản đầu tư và cường độ carbon tổng thể của danh mục đầu tư. 

To be aligned with the goals of the Paris Agreement, an investment 

portfolio would need to be designed in a way that minimizes greenhouse 

gas emissions and promotes the transition to a low-carbon, sustainable 

future. 

Để phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, một danh mục đầu tư 

cần được thiết kế theo cách giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thúc đẩy 

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

A carbon intensity reduction of 4% per annum could be one factor that 

contributes to the alignment of the portfolio with these goals, but it would 

not be the only factor. 

Việc giảm cường độ carbon 4% mỗi năm có thể là một yếu tố góp phần vào 

sự liên kết của danh mục đầu tư với các mục tiêu này, nhưng nó sẽ không 

phải là yếu tố duy nhất. 

Other considerations might include the specific investments that are 

included in the portfolio, the overall carbon intensity of the portfolio, and the 

investment strategies and policies that are in place to guide the portfolio's 

investments. 

Các cân nhắc khác có thể bao gồm các khoản đầu tư cụ thể được đưa vào 

danh mục đầu tư, cường độ carbon tổng thể của danh mục đầu tư cũng 

như các chiến lược và chính sách đầu tư được áp dụng để hướng dẫn các 

khoản đầu tư của danh mục đầu tư. 

In summary, a carbon intensity reduction of 4% per annum for an 

investment portfolio could potentially be aligned with the goals of the Paris 

Agreement, depending on the specific circumstances of the investment and 

the overall carbon intensity of the portfolio. 

Tóm lại, việc giảm cường độ carbon 4% mỗi năm cho danh mục đầu tư có 

khả năng phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, tùy thuộc vào 



hoàn cảnh cụ thể của khoản đầu tư và cường độ carbon tổng thể của danh 

mục đầu tư. 

Other factors, such as the specific investments that are included in the 

portfolio and the investment strategies and policies that are in place, will 

also be important considerations. 

Các yếu tố khác, chẳng hạn như các khoản đầu tư cụ thể được bao gồm 

trong danh mục đầu tư và các chiến lược và chính sách đầu tư được áp 

dụng, cũng sẽ là những cân nhắc quan trọng. 

Is carbon intensity the correct metric, or should we focus on absolute 

emissions? 

Cường độ carbon có phải là thước đo chính xác hay chúng ta nên tập trung 

vào lượng khí thải tuyệt đối? 

Both carbon intensity and absolute emissions are important metrics to 

consider when evaluating the environmental impact of an investment 

portfolio or other economic activity. 

Cả cường độ carbon và lượng khí thải tuyệt đối đều là những số liệu quan 

trọng cần xem xét khi đánh giá tác động môi trường của danh mục đầu tư 

hoặc hoạt động kinh tế khác. 

Carbon intensity refers to the amount of carbon dioxide emissions per unit 

of economic output, such as the emissions per unit of gross domestic 

product (GDP) or the emissions per unit of energy consumption. 

Cường độ carbon đề cập đến lượng khí thải carbon dioxide trên một đơn vị 

sản lượng kinh tế, chẳng hạn như lượng khí thải trên một đơn vị tổng sản 

phẩm quốc nội (GDP) hoặc lượng khí thải trên một đơn vị tiêu thụ năng 

lượng. 

Absolute emissions refer to the total amount of greenhouse gases, such as 

carbon dioxide, that are emitted into the atmosphere. 

Lượng phát thải tuyệt đối đề cập đến tổng lượng khí nhà kính, chẳng hạn 

như carbon dioxide, được thải vào khí quyển. 



Carbon intensity is a useful metric because it allows for the comparison of 

emissions across different sectors or regions, taking into account 

differences in economic output or energy consumption. 

Cường độ carbon là một thước đo hữu ích vì nó cho phép so sánh lượng 

phát thải giữa các ngành hoặc khu vực khác nhau, có tính đến sự khác biệt 

về sản lượng kinh tế hoặc mức tiêu thụ năng lượng. 

It can be useful for identifying opportunities for reducing emissions by 

improving efficiency or transitioning to lower-carbon activities. 

Nó có thể hữu ích để xác định các cơ hội giảm phát thải bằng cách nâng 

cao hiệu quả hoặc chuyển đổi sang các hoạt động carbon thấp hơn. 

However, carbon intensity alone does not provide a complete picture of an 

investment portfolio's or other economic activity's impact on the 

environment, as it does not consider the total amount of emissions that are 

being produced. 

Tuy nhiên, chỉ riêng cường độ carbon không cung cấp một bức tranh hoàn 

chỉnh về tác động của danh mục đầu tư hoặc hoạt động kinh tế khác đối 

với môi trường, vì nó không xem xét tổng lượng khí thải đang được tạo ra. 

For this reason, it is also important to consider absolute emissions when 

evaluating the environmental impact of an investment portfolio or other 

economic activity. 

Vì lý do này, điều quan trọng là phải xem xét lượng khí thải tuyệt đối khi 

đánh giá tác động môi trường của danh mục đầu tư hoặc hoạt động kinh tế 

khác. 

Absolute emissions provide a more complete picture of the overall impact 

on the environment and can be used to assess the alignment of an 

investment portfolio or other economic activity 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. 

Lượng khí thải tuyệt đối cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về tác động 

tổng thể đối với môi trường và có thể được sử dụng để đánh giá sự liên kết 



của danh mục đầu tư hoặc hoạt động kinh tế khác với các mục tiêu của 

Thỏa thuận Paris, một hiệp ước quốc tế nhằm hạn chế sự nóng lên toàn 

cầu ở mức thấp hơn 2 độ C so với mức trước công nghiệp. 

In summary, both carbon intensity and absolute emissions are important 

metrics to consider when evaluating the environmental impact of an 

investment portfolio or other economic activity. 

Tóm lại, cả cường độ carbon và lượng khí thải tuyệt đối đều là những số 

liệu quan trọng cần xem xét khi đánh giá tác động môi trường của danh 

mục đầu tư hoặc hoạt động kinh tế khác. 

Carbon intensity allows for the comparison of emissions across different 

sectors or regions, while absolute emissions provide a more complete 

picture. 

Cường độ carbon cho phép so sánh lượng khí thải giữa các ngành hoặc 

khu vực khác nhau, trong khi lượng khí thải tuyệt đối cung cấp một bức 

tranh hoàn chỉnh hơn. 

How can Natural Language Processing be used to help us tackle climate-

related problems in finance? 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể được sử dụng như thế nào để giúp chúng 

tôi giải quyết các vấn đề liên quan đến khí hậu trong lĩnh vực tài chính? 

Natural language processing (NLP) is a field of artificial intelligence (AI) 

that involves the development of algorithms and systems that can 

understand, interpret, and generate human language. 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) liên 

quan đến việc phát triển các thuật toán và hệ thống có thể hiểu, diễn giải 

và tạo ra ngôn ngữ của con người. 

NLP technologies can be applied in a variety of ways to help tackle climate-

related problems in finance. 

Các công nghệ NLP có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau để 

giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến khí hậu trong lĩnh vực tài chính. 



Some examples include: 

Một số ví dụ bao gồm: 

Analyzing financial documents: NLP technologies can be used to analyze 

financial documents, such as company reports and regulatory filings, in 

order to extract information about a company's carbon emissions, energy 

consumption, and other environmental impacts. 

Phân tích tài liệu tài chính: Công nghệ NLP có thể được sử dụng để phân 

tích tài liệu tài chính, chẳng hạn như báo cáo của công ty và hồ sơ quy 

định, nhằm trích xuất thông tin về lượng khí thải carbon, mức tiêu thụ năng 

lượng và các tác động môi trường khác của công ty. 

This information can be used to assess the environmental performance of 

companies and investment portfolios and to identify opportunities for 

reducing greenhouse gas emissions. 

Thông tin này có thể được sử dụng để đánh giá hoạt động môi trường của 

các công ty và danh mục đầu tư và để xác định các cơ hội giảm phát thải 

khí nhà kính. 

Identifying climate-related risks and opportunities: NLP technologies can be 

used to analyze financial news and other sources of information in order to 

identify risks and opportunities related to climate change and the transition 

to a low-carbon economy. 

Xác định rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu: Công nghệ NLP có thể 

được sử dụng để phân tích tin tức tài chính và các nguồn thông tin khác 

nhằm xác định rủi ro và cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu và quá trình 

chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon. 

This can help financial institutions to better understand and manage their 

exposure to these risks and opportunities. 

Điều này có thể giúp các tổ chức tài chính hiểu rõ hơn và quản lý khả năng 

tiếp xúc với những rủi ro và cơ hội này. 



Enhancing customer communication: NLP technologies can be used to 

improve the communication between financial institutions and their 

customers, for example by providing personalized recommendations or by 

answering customer questions about climate-related risks and 

opportunities. 

Tăng cường giao tiếp với khách hàng: Công nghệ NLP có thể được sử 

dụng để cải thiện giao tiếp giữa các tổ chức tài chính và khách hàng của 

họ, ví dụ bằng cách cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa hoặc bằng 

cách trả lời các câu hỏi của khách hàng về các rủi ro và cơ hội liên quan 

đến khí hậu. 

Automating compliance and reporting: NLP technologies can be used to 

automate the process of complying with regulations and reporting 

requirements related to climate change and sustainability. 

Tự động hóa việc tuân thủ và báo cáo: Các công nghệ NLP có thể được sử 

dụng để tự động hóa quy trình tuân thủ các quy định và yêu cầu báo cáo 

liên quan đến biến đổi khí hậu và tính bền vững. 

This can help financial institutions to reduce the burden of compliance and 

to improve the accuracy and transparency of their reporting. 

Điều này có thể giúp các tổ chức tài chính giảm bớt gánh nặng tuân thủ và 

cải thiện tính chính xác và minh bạch trong báo cáo của họ. 

 

 

 


