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Thế nào là thiết kế bền vững?

Công trình bền vững không chỉ tiết kiệm năng lượng, mà còn:

Giảm sử dụng năng lượng

Giảm sử dụng nước

Sử dụng vật liệu bền vững

Giảm xả thải và ô nhiễm

Sinh thái tốt trong khu đất

Cải thiện tiện nghi cho người sử dụng

Thích ứng với hiểm họa khí hậu

Hòa nhập cộng đồng

Quản lý tốt



Vì sao cần xây dựng xanh tại Việt 

Nam?

• tiết kiệm chi phí

• chấp hành luật pháp

• chứng tỏ quan điểm với khách hàng

• cải thiện sức khỏe

• nâng cao năng suất lao động

• tạo lợi thế trong tiếp thị: hấp dẫn hoặc giữ chân người thuê

• níu giữ nhân viên

• đây chính là xu thế của thế giới



CÁC DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM:

TÌNH HÌNH HIỆN TẠI

LOTUS:
4 Chứng nhận Chính thức được trao

1 Chứng nhận Tạm thời được trao

3 Chứng nhận nữa sẽ được trao vào quý 2 - 2014

1 dự án nữa đăng ký

Green Mark:
11 dự án đăng ký

?? dự án đạt chứng nhận

LEED:
7 Chứng nhận mức Vàng được trao

6 Chứng nhận mức Bạc được trao

14 dự án đăng ký

(trong đó có khoảng 6 dự án sẽ thực sự “sống”)

6+ dự án nữa sẽ được chứng nhận trước quý 3 - 2014



Phân loại dự án tại Việt Nam –

theo loại hình công trình

Tất cả Dự án đều nằm trong diện 

đánh giá chứng chỉ

Đăng ký & Chứng nhận



Phân loại dự án tại Việt Nam –

theo sở hữu



TÀI CHÍNH



Phát triển bền vững: 

CHI PHÍ

Rào cản số 1 với công trình

xanh trên toàn cầu là ngộ nhận

về chi phí đầu tư ban đầu cao



XÂY DỰNG MỘT KHÁI NIỆM

nếu chỉ nói về “xây dựng 

bền vững” mà không chỉ rõ 

những giải pháp và mục 

tiêu cụ thể thì không có ý 

nghĩa – nhưng đây lại là 

cách đề cập thường thấy



XÂY DỰNG MỘT KHÁI NIỆM #2

Các giải pháp cụ thể có 
thể rất đắt hoặc rất rẻ… 
chìa khóa giải đáp vấn 
đề nằm ở chỗ sử dụng 
một đội ngũ đa ngành có 
hiểu biết về tính khả thi, 
chi phí, lợi ích và hoàn 
vốn của một loạt các giải 
pháp, sau đó đưa ra 
được một “thực đơn” mà 
dự án có thể sử dụng 
được



ĐẠT ĐƯỢC 1 DỰ ÁN XANH VỪA TÚI TIỀN

– 1: hợp tác hiệu quả tạo nên sự đồng thuận và 

từ đó dẫn đến tiết kiệm

– 2: Bắt đầu ngay từ giai đoạn cơ sở cho phép 

các giải pháp thiết kế “thụ động” không tốn chi 

phí, từ đó giảm chi phí ở cả các khâu khác. 

– 3: Hạ thấp yêu cầu thiết kế = giảm trang thiết 

bị, vật liệu… từ đó tác động đáng kể tới giá 

thành xây dựng

Phác thảo 

sơ bộ

Thiết kế

ý tưởng

Thiết kế 

cơ sở

Thiết kế 

kỹ thuật

Hồ sơ hợp đồng

Xây dựng 

Đưa vào sử dụng

Nghiệm thu hoàn công

HỌP THIẾT KẾ XANH

THÀNH PHẦN:

KHÁCH HÀNG

KiẾN TRÚC SƯ

KỸ SƯ KẾT CẤU

KỸ SƯ CƠ ĐiỆN

KỸ SƯ  ĐỊNH GIÁ QS

TƯ VẤN CHUYÊN MÔN

NHÀ THẦU

ĐỘI VẬN HÀNH/QUẢN LÝ



KIẾN THỨC CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA

Chi phí thành 
phần lớn 
nhất chính là 
chi phí tư 
vấn hoặc đội 
dự án – sự 
thiếu hiểu 
biết sẽ đảm 
bảo thất bại 
& thiệt hại về 
chi phí



GIẢI PHÁP THIẾT KẾ XANH
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Hiệu quả

Năng suất

Cải tiến

1

2

3
4

30%

60%

80%

100%

M
ứ

c
ti

ế
t

k
iệ

m
n

ă
n

g
lư

ợ
n

g



GIẢI PHÁP TÍCH HỢP

VS



Phát triển bền vững: 

BÀI TOÁN KINH DOANH

1 Với mọi loại dự án, chúng ta đều có thể tìm thấy những dự án bền 
vững có mức chi phí rất đa dạng và trung bình những dự án này 
không có chi phí cao hơn mức của các dự án không có mục tiêu bền 
vững
Báo cáo về giá thành cho dự án bền vững của Davis Langdon, từ năm 2004

2 Chỉ với mức đầu tư ban đầu ít hơn 2% chi phí xây dựng có thể giúp tiết 
kiệm một khoản chi phí gấp 10 lần đầu tư ban đầu trong suốt vòng đời

Đơn vị chuyên trách công trình bền vững – Bang California

3 Những cải thiện môi trường sống bên trong công trình đã cho thấy 
những cải thiện lâu dài về điểm số, năng suất lào động và mức độ hài 
lòng của người sự dụng cũng như kéo dài thời hạn hợp đồng thuê và 
nâng mức cho thuê

Nhiều nguồn, CBRE



CHỨNG NHẬN

Chứng nhận tạo điều
kiện thuận lợi cho
việc phân tích giá
thành—

• Thước đo

• Kiểm tra các dự án
địa phương

• Chi phí dự án “trước” 
& “sau”

• Những cơ hội nào đã
được nắm bắt và
những cơ hội nào đã
vuột mất



CHI PHÍ CỦA CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ

LEED Chứng nhận/

GM Chứng nhận

LEED Bạc/

GM Vàng

LEED Vàng

GM Vàng +

LEED Bạch kim/

GM Bạch kim/

LEED Ấn Độ Vàng

Green Star 5 hay 6 Sao

<1%

0.8-2%

1-3.5%

2-10%

HOÀN VỐN: 3-6 THÁNG/

2-3 NĂM *

HOÀN VỐN : 1-5 NĂM/

2-6 NĂM *

HOÀN VỐN : 1-5 NĂM

2-6 NĂM *

HOÀN VỐN: 3-8 NĂM/

4-5 NĂM *
MỨC HOÀN VỐN XÁC ĐỊNH CHỈ DỰA TRÊN GIÁ NĂNG LƯỢNG TiẾT KiỆM ĐƯỢC



CHI PHÍ CỦA CÁC DỰ ÁN

Ở VIỆT NAM

Chứng nhận

Bạc

Vàng

Vàng EBOM

0.5%

1.7-3%

0.75-5%

1.5-2.6%

Dựa trên 4 dự án

Trung bình 2%

Dựa trên 5 dự án

Trung bình 1.8%. 

Dựa trên 1 dự án

Dựa trên 1 dự án



CHI PHÍ PHỤ TRỘI - Phần 1

RIÊNG VỚI CHỨNG NHẬN

Chuyên gia tư vấn: $25K-$200K

Chứng nhận: $4.5K-$30K

Hồ sơ bổ sung: $0K-$50K 

Hoàn vốn: Lợi ích của chứng nhận khác

nhau với mỗi dự án



CHI PHÍ PHỤ TRỘI - Phần 2

CHI PHÍ LỢI ÍCH

1. Thêm chiếu sáng 

tự nhiên: 0K-$25K $ nhỏ-đáng kể, IWE

2. Thêm thông gió: 0K-$60K $  không, IWE

3. Thi công: $0-$15K $ (nhỏ), IWE, 3-4 năm

4. Thiết bị vệ sinh: $0.5K-$5K $ nhỏ, 4 năm

5. Thêm đồng hồ đo: $5K-100K $ nhỏ-đáng kể

6. HVAC COP cao: $10K $ nhỏ-đáng kể, 1-2 năm

7. Chiếu sáng hiệu 

suất cao: $0K-$50K $ nhỏ-đáng kể, 1-2 năm

8. Cải thiện kính: $0K-7m $ đáng kể, IWE, biến 

9. Che năng bên ngoài: $0K ++ $ vừa phải, IWE, biến

10. Nguồn năng lượng khác $ đáng kể, 10 năm

11. Nghiệm thu $20-100K $$ khiêm tốn–đáng kể, 1-3 năm

CỤ THỂ VỚI CÁC DỰ ÁN



HỒ SƠ DỰ ÁN #1

ĐẠT 2 CHỨNG NHẬN LOTUS

+ 2 CHỨNG NHẬN LEED BẠC

NHÀ MÁY + VĂN PHÒNG

Mục tiêu chính: 

Minh chứng phẩm chất bền vững với Nike

Cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm chi phí
thay đổi sau này

Thách thức: bên thiết kế và nhà thầu không hợp 
tác



VM MỘC BÀI

+ 2% VÀO CHI PHÍ XÂY DỰNG TỔNG

Chi phí thêm:

Nâng cao năng suất và chất lượng của hệ thống xử lý nước thải

Cải thiện thiết kế cảnh quan

Cải thiện chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo

Cải thiện thông gió

Cải thiện tiếp cận công trình

Thêm hệ thống đun nước nóng thái dương năng

Hoàn vốn:

Tiết kiệm chi phí năng lượng: $118,000/ 1 năm

Tiết kiệm chi phí năng lượng: $46,474/ 1 năm 

Thời gian hoàn vốn = 2.5 năm với mức giá hiện tại



HỒ SƠ DỰ ÁN #2

NHẮM ĐẾN CHỨNG NHẬN VÀNG

Mục tiêu chính: Chứng nhận Vàng

Cơ hội:

Đội thiết kế rất hợp tác:

Thay đổi hệ thống nước để thu nước mưa, sương và nước giải nhiệt

có thể được tái chế

50% nước sử dụng có thể được tái chế

Tiết kiệm năng lượng tăng từ 4% lên tới 34% với thiết bị chiller có

công suất phù hợp hơn, kính tốt hơn một chút

Thách thức:

Thiết kế ban đầu dựa trên một số giả định không hợp lý như:

không gian thông tầng và máng cây xanh giảm tiêu thụ năng lượng



MỨC ĐỊNH GIÁ DỰ KIẾN TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN KHẢ THI 3% 

MỨC DỰ TOÁN HIỆN TẠI 0.5%

Rất ít các yếu tố có thể đội chi phí lên

Thêm chi phí khi thêm hệ thống tái chế nước mưa cho xả bồn cầu và tưới cây
Chi phí cho kính tăng từ 0-4%

Thêm hệ thống kiểm soát CO2 cho 4 phòng họp

Không chi phí thêm nào cho vật liệu tính tới thời điểm này, nhưng có thể sẽ phải thêm 
gỗ có chứng chỉ nguồn bền vững

12-13% chi phí phụ trội cho phần báo giá gỗ

Tăng diện tích khu tập trung rác thải bên ngoài để có thể phân loại rác trước tái chế

Biển báo khu vực để xe +ổ cắn điện cho 15 ô để xe

Hiệu suất hệ thống chiller để đạt mức tiết kiệm 10%

Tiết kiệm năng lượng tăng từ 4% đến 34% 

Mức tiết kiệm chi phí vận hành dự kiến $26,700 hàng năm

Dự tính tiết kiệm 37% lượng nước sử dụng trong công trình and 100% ngoài công 
trình 

Tiết kiệm chi phí hàng năm $6,800.

Thời gian hoàn vốn 5-8 năm (với mức giá điện và nước hiện tại)

TÒA THÁP EXIMBANK



HỒ SƠ DỰ ÁN #3

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN 
LOTUS

Mục tiêu chính: 

“Dự án đánh giá chứng
nhận thử nghiệm, đánh
dấu lộ trình bền vững
của Pou Chen”

…doanh nghiệp sử
dụng lao động lớn nhất
VN

Thách thức: Đội dự án
thiếu kỹ năng trong tổ
chức hồ sơ



NHÀ TRẺ POU CHEN

+ 1.8% VÀO CHI PHÍ XÂY DỰNG TỔNG

Chi phí thêm:

Thêm đồng hồ đo nước và năng lượng

Cải thiện chiếu sáng nhân tạo

Cải thiện hệ thống điều hòa

Cải thiện các tiện nghi cho người tàn tật

Thiết bị giảm dòng chảy

Chi phí hành chính

Tổng $93,100 USD

Hoàn vốn:

Tiết kiệm năng lượng: trong khoảng $6,800 - $7,800 USD/năm

Tiết kiệm chi phí nước: $3,627 USD/năm

Thời gian hoàn vốn = 8.5 năm với mức giá hiện tại

(do chi phí vận hành hàng năm rất thấp)



CHI PHÍ DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM: 

CÁC NHÂN TỐ

Nhân tố tăng giá thành dự án?

Bắt đầu muộn

Người thiết kế thêm những yếu tố tốn kém từ đầu

Tham vọng đạt chứng chỉ Vàng

Trở ngại lớn nhất ngăn bước thành công:

Khách hàng: tin rằng dự án xanh đắt hơn 20%

Tư vấn: Thiếu kinh nghiệm trong việc lựa chọn giải pháp 
cải tiến có giá trị

Thiếu kỹ năng (như trong công tác nghiệm thu)

Nhà thầu: Hồ sơ không hoàn chỉnh

Dự đoán: Cũng giống như các thị trường khác, 
sự phát triển của thị trường Việt Nam sẽ dẫn 
đến phát triển kỹ năng cũng như tăng tính minh 
bạch. 



Xin cảm ơn!


