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GROHE. VEEBW 2021 có sự tham gia của các đối tác chuyên gia như Đại học Katholieke Universiteit 
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GIỚI THIỆU 

Trước những thách thức của biến đổi khí hậu, ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng trong 
việc thực hiện hoá mục tiêu cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính. Theo nghiên cứu của Hội 
đồng công trình xanh thế giới (WGBC), năm 2021 ngành xây dựng chiếm 40% tổng lượng phát 
thải khí nhà kính và 50% tổng lượng tài nguyên tiêu thụ trên toàn cầu. Trên thế giới, công trình 
cân bằng năng lượng (CTCBNL) trở thành một giải pháp tối ưu, kết hợp hài hoà giữa thiết kế 
công trình hiệu quả năng lượng và ứng dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm thiểu lượng phát 
thải nhà kính trong ngành xây dựng. Tuy nhiên, sự phức tạp của CTCBNL tạo ra những rào cản 
lớn về công nghệ và nguồn lực, góp phần cản trở sự phát triển của các CTCBNL và phong 
trào net-zero ở Việt Nam và đặc biệt là tại các thành phố lớn.

Trong bối cảnh này, Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam (VEEBW 2021) được điều 
phối bởi Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam (EEN-Vietnam) bao gồm ba hội thảo, tạo 
nền tảng cho các chuyên gia, cơ quan và tổ chức từ các lĩnh vực kiến   trúc, xây dựng, công 
trình và năng lượng tại Việt Nam và các nước phát triển cùng nhau thảo luận về mục tiêu phát 
triển CTCBNL. Với nỗ lực này, VEEBW 2021 mang đến cơ hội đổi mới cách tiếp cận toàn diện 
cho chiến lược phát triển quy hoạch thành phố carbon thấp, ứng dụng các đổi mới sáng tạo 
trong thiết kế, vật liệu xây dựng (VLXD) và giải pháp năng lượng tái tạo trong CTCBNL. 

“Công trình & thành phố 0 Carbon - Con đường Net-zero” là Hội thảo Khai mạc trong chuỗi 
hội thảo của VEEBW 2021 với mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển ngành xây dựng thông 
qua các trao đổi kinh nghiệm quốc tế. Sự kiện thu hút đông đảo quan tâm của các chuyên 
gia, doanh nghiệp, kỹ sư, kiến   trúc sư, nhà đầu tư, v.v. hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, xây 
dựng, kiến   trúc và quy hoạch đô thị. Ấn phẩm Hội thảo khai mạc “Công trình & Thành phố 0 
Carbon: Con đường Net-zero” tập hợp những bài viết và những chia sẻ của các diễn giả tại 
hội thảo về các mô hình sáng kiến tiêu biểu và kinh nghiệm từ các thành phố, công trình cân 
bằng phát thải hàng đầu thế giới, từ đó nhận diện thách thức và cơ hội cho thị trường xây 
dựng Việt Nam. Hơn nữa, những cập nhật mới nhất về đổi mới sáng tạo, giải pháp mới, mô 
hình tiên tiến được đặt trong bối cảnh Việt Nam góp phần mở ra những cơ hội để các cộng 
đồng các doanh nghiệp và cá nhân hành nghề có thể tìm kiếm, sáng tạo các phương pháp, 
giải pháp kỹ thuật vừa tiên tiến nhất trên thế giới vừa khả thi, phù hợp với thị trường Việt Nam. 
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 SÁNG KIẾN THÀNH PHỐ XANH VÀ BỀN VỮNG

Việt Nam đang bước sang một trang mới trong 
lịch sử. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, Việt 
Nam hiện nắm giữ những cơ hội và thách thức để 
phát triển dài hạn. Hiểu những cơ hội và thách 
thức đó, Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên 
phong trong châu lục có tốc độ tăng trưởng kinh 
tế nhanh nhất, với một nền công nghiệp bền vững, 
dựa trên sự đổi mới, phát triển kinh tế xã hội và sản 
xuất bền vững. Tuy nhiên, mặc dù có một vị trí kinh 
tế tương đối mạnh, hiện nay, Việt Nam vẫn đang 
phải đương đầu với nhiều thách thức mang tính dài 
hạn. Ô nhiễm không khí, nước thải và chất thải rắn 
xử lý kém là một trong số những thách thức ấy. Bên 
cạnh đó, những ảnh hưởng nghiêm trọng của biến 
đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao, rủi ro về 
an ninh lương thực và nước sạch, kèm theo hệ quả 
của việc dân số ngày càng tăng, cũng như quá trình 
đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng cũng 
là những khó khăn mà Việt Nam sẽ phải đối mặt.  

Ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu ở Việt Nam 
được dự báo sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn. Theo 
kịch bản phát thải trung bình-cao, lượng mưa của 
Việt Nam sẽ ngày càng giảm hẳn vào mùa khô từ 
nay cho tới năm 2050, ảnh hưởng tiêu cực tới nông 
nghiệp, công nghiệp và an ninh nguồn nước. Trong 
trường hợp đó, Việt Nam phải đối mặt với mực nước 
biển dâng cao ít nhất là 1 m, kéo theo ngập lụt xảy 
ra tại 15 tới 20 nghìn km2 lãnh thổ vùng Đồng Bằng 
Sông Cửu Long (Vo Thanh Danh, 2014). Thiên tai sẽ 
ảnh hưởng tới ít nhất 11% dân số Việt Nam hàng năm. 
Những thách thức này cần phải được tính đến và 
đối mặt trước khi chúng xảy ra và trở nên trầm trọng 
hơn. Những thách thức này không chỉ của riêng Việt 
Nam mà còn ở các quốc gia Đông Á khác. Một phần 
ba dân số khu vực sống trong khu vực đối mặt với 
nguy cơ mực nước biển dâng cao, đất xói mòn và lũ 
lụt theo mùa. Không khí bị ô nhiễm, chặt phá rừng, 
thiếu nước, gia tăng đô thị hóa cũng là những khó 
khăn mà những quốc gia này phải đối mặt hàng 
ngày. Dù vậy, Việt Nam cũng có một số lợi thế như 
nền kinh tế và văn hoá phát triển và hội nhập trong 

những năm gần đây thúc đẩy tính cạnh tranh của 
mình trong khu vực. Tới năm 2030 và hơn thế nữa, 
Việt Nam sẽ cần tập trung vào phát triển bền vững 
(PTBV) cho nhà ở, sản xuất năng lượng, lương thực, 
nguồn nước và hệ thống các ngành công nghiệp. 
Chiến lược này không chỉ hạn chế rủi ro cho người 
dân và nền kinh tế, mà còn là bệ phóng cho Việt 
Nam trở thành nền kinh tế PTBV nhất Châu Á. Việc 
số lượng nhà ở mới được xây tăng đều đặn tầm 1.5 
triệu đơn vị ở qua các năm gần đây chính là một 
vòng quay kinh tế mạnh mẽ để thúc đẩy PTBV ở Việt 
Nam (Statista, 2021). Với một mức đầu tư bổ sung 
vừa phải, những thành phố và khu dân cư mới xây 
có thể dễ dàng chuyển đổi những những kế hoạch 
phát triển dài hạn thúc đẩy việc đi lên của quốc gia. 
Cũng với tiềm năng này, chúng tôi đã kết luận Việt 
Nam vô cùng phù hợp để là một trong các quốc 
gia lý tưởng nhất để phát triển một trong những 
mô hình thành phố bền vững đầu tiên trên thế giới.  

Orchid City là một dự án phát triển thành phố bền 
vững toàn diện, được thiết kế nhằm giải quyết tất 
cả những vấn đề của một thành phố hiện đại. Cách 
tiếp cận mang tính hệ thống với sự kết hợp các giải 
pháp cho phép xây dựng một thành phố có khả 
năng tự phục vụ nhu cầu của nó, đồng thời dành cho 
tất cả mọi người. Orchid City được thiết kế với chủ 
đích vừa đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cư dân, 
vừa giải quyết các vấn đề về xã hội, môi trường, tài 
chính và tài nguyên, từ đó đảm bảo cuộc sống cho 
các thế hệ tương lai. Với cách tiếp cận này, những 
thành phố sẽ bền vững toàn diện diện vượt lên khỏi 
khái niệm thành phố thông minh (smart city), khi 
mà việc sử dụng những tiến bộ về kỹ thuật không 
thể giải quyết triệt để những thách thức xã hội và 
môi trường. Bằng việc tính toán mọi mặt đời sống 
để đưa vào thiết kế, thành phố “bộ hành” (walk-
able city) có thể giải quyết các vấn đề xã hội và 
vận hành một cách hiệu quả, tiết kiệm vốn đầu tư. 
Cụ thể, Orchid City hoàn toàn tự chủ trong việc cung 
cấp năng lượng, nước, thực phẩm, cung cấp các 
dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, chăm sóc người 

Đưa Việt Nam dẫn đầu về phát triển bền vững ở Đông Nam Á
Tom Bosschaert, Giám đốc, Except Integrated Sustainability
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cao tuổi, dịch vụ giao thông công cộng, sản xuất 
sản phẩm thiết yếu, và tạo ra nhiều cơ hội việc làm. 
Dự án được thiết kế theo phương pháp tuần hoàn, 
thích ứng với ngập lụt và khí hậu địa phương đồng 
thời đạt mức phát thải carbon âm. Thực phẩm được 
sản xuất tại chỗ với phương thức sản xuất nông ng-
hiệp hữu cơ bền vững, tạo ra nông sản sạch, giá cả 
bình ổn. Quá trình xây dựng và vận hành cũng bền 
vững nhờ vào việc sử dụng hầu hết các vật liệu có 
nguồn gốc tự nhiên. Mô hình này có khả năng mở 
rộng, với quy mô từ 500 tới 50.000 đơn vị ở. Dự án 
cung cấp nhà ở có chi phí hợp lý, nhiều cơ hội việc 
làm ở khu vực nông thôn, đồng thời hoàn toàn khả thi 
về mặt tài chính và có thể thu lại lợi nhuận hấp dẫn.  
Với sự phát triển các thiết kế thành phố bền vững 
toàn diện, chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể trở 
thành thế hệ đi đầu tiếp theo về kinh tế của Châu Á. 
Đây là cơ hội đặc biệt để Việt Nam trở thành quốc 
gia dẫn đầu về phát triển nông thôn và đô thị bền 
vững trong khu vực. Điều này có thể thu hút đầu tư 
nước ngoài đáng kể vào Việt Nam, không chỉ mang 
lại lợi ích về mặt tài chính, mà còn cho toàn bộ người 
dân Việt Nam, và tương lai của đất nước. Trong năm 
tới, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng quan hệ đối 
tác bền chặt với các cơ quan chính phủ, nhà thầu, 
nhà cung cấp và các tổ chức giáo dục Việt Nam. 
Với những mối quan hệ đối tác này, chúng tôi hy vọng 
sẽ thấy được việc thiết kế và xây dựng nhanh chóng 
các thành phố bền vững ở Việt Nam và hơn thế nữa. 
Việc xây dựng một thành phố hoặc khu đô thị như 
vậy ở Việt Nam sẽ thiết lập một tiêu chuẩn bền vững 
mới trong khu vực, mang lại quan hệ hợp tác vì sự 
PTBV trên quy mô địa phương, quốc gia và quốc tế.

Tom Bosschaert
 Giám đốc Except Integrated 

Sustainability

“Cách tiếp cận mang tính hệ 
thống với sự kết hợp các giải 
pháp khả thi cho phép xây 
dựng một thành phố có khả 
năng tự phục vụ nhu cầu của 
nó, đồng thời dành cho tất 
cả mọi người.”

Tại sao ông chọn Việt Nam là một trong ba quốc 
gia áp dụng mô hình Orchid City? 

Để chọn địa điểm làm mô hình thí điểm cho Orchid 
City, chúng tôi ưu tiên những thành phố, khu vực trên 
thế giới nơi có thị trường, văn hóa và tiềm lực phát 
triển đủ mạnh để có thể tiếp nhận những giá trị mà 
Orchid City đem lại, đặc biệt là những địa điểm mà 
đang phải đối mặt với những thách thức trầm trọng 
đến từ biến đổi khí hậu, quản lý môi trường và vấn 
đề nhà ở. Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ gặt hái 
được vô số lợi ích đến từ việc đầu tư phát triển bền 
vững, bảo toàn tương lai quốc gia vì thực sự Việt 
Nam có khả năng tận dụng lợi thế này để tăng tốc 
trở thành một nền kinh tế đổi mới bền vững, dẫn 
đầu trong xu thế này tại khu vực Châu Á.

Điểm khác biệt của mô hình Orchid City so với 
thành phố thông minh là gì? 

Thành phố thông minh (Smart City) dựa chủ yếu 
vào những công nghệ mới để tăng tính năng cho 
những mô hình đô thị hiện tại. Orchid City, thay vì 
đó, tập trung vào việc thay đổi từ nền móng việc 
thiết kế, xây dựng và vận hành một thành phố 
ngày nay. Bằng cách này, mô hình Orchid City 
không phụ thuộc vào công nghệ để làm bàn đạp 
mà chỉ dùng nó như một trong những công cụ để 
đạt được sự cải thiện trong tính năng. Orchid City 
hoàn toàn có thể tận dụng những khoa học công 
nghệ hiện hữu. Chính vì thế, chi phí xây dựng Orchid 
City giảm đáng kể, vận hành hiệu quả hơn nhiều 
và luôn sẵn sàng để được thi công bất cứ lúc nào. 

Ông có thể đánh giá về trở ngại hiện nay và tính 
khả thi của mô hình Orchid City khi áp dụng tại 
Việt Nam ?

Tính khả thi của mô hình Orchid City cho Việt Nam, 
cụ thể là cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, đã 
được nghiên cứu và tính toán một cách khoa học 
để thích ứng với địa hình, khí hậu, kinh tế, văn hóa 
địa phương. Thách thức lớn nhất và đặc điểm vượt 
trội nhất của Orchid City chính là khả năng tích hợp 
chu trình sản xuất và cung cấp lương thực, năng 
lượng, nguồn nước một cách bền vững trong quy 
hoạch. Do vậy, chúng ta cần địa điểm phù hợp và 
quỹ đất đủ. Tìm được một địa điểm cụ thể, kết nối 
được với chính quyền và nhà đầu tư địa phương 
để có thể thu mua đất và từ đó xây dựng bản quy 
hoạch tổng thể đang là khó khăn của chúng tôi để 
có thể thu hút đầu tư quy hoạch trên quy mô lớn 
hơn để phát triển dự án.

Hỏi đáp
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Hình 1: Ý tưởng thành phố carbon thấp (United Kingdom 
Department of Trade and Industry, 2003)

Hình 2. Các nguồn thải CO2 ở Đà Nẵng năm 2010 (Sở tài nguyên và Môi 
trường Thành phố Đà Nẵng, 2011)

Thực trạng và đề xuất mô hình cho thành phố Đà Nẵng carbon thấp 
vào năm 2040 

Giới thiệu

Dựa trên ý tưởng về việc xây dựng một “nền kinh 
tế carbon thấp” (United Kingdom Department 
of Trade and Industry, 2003), mô hình thành phố    
carbon thấp đã trở thành mục tiêu mới cho hướng 
phát triển các đô thị trong bối cảnh khủng hoảng 
nguồn năng lượng và biến đổi khí hậu. Mục tiêu 
của các thành phố carbon thấp nhằm ứng dụng 
các giải pháp PTBV để hạn chế đến mức thấp nhất 
lượng phát thải CO2 (Hình 1). Tại Việt Nam, với sự 
giúp đỡ của các quốc gia và tổ chức trong việc 
cung cấp thông tin, giải pháp kỹ thuật, và nguồn 
tài chính, mô hình thành phố carbon thấp đã được 
triển khai bước đầu tại một số thành phố trong đó 
có Đà Nẵng, với việc Ngũ Hành Sơn được chọn áp 
dụng thí điểm (M. Itakura, 2013). Nghiên cứu tại Đà 
Nẵng cho thấy nguồn phát thải CO2 đến từ rất 
nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau (Hình 2), do 
đó thực hiện mô hình thành phố carbon thấp ở Đà 
Nẵng cần sự tham gia của nhiều lĩnh vực và nhiều 
giải pháp đồng bộ.

lý nguồn nước, rác thải, ô nhiễm không khí, và các 
giải pháp khác (A. Baeumler et al., 2012). Việt Nam 
hoàn có thể tham khảo các mô hình này để xây 
dựng định hướng cho mình. Cụ thể, để tiến tới mục 
tiêu “Thủ đô carbon thấp điển hình của thế giới vào 
năm 2025”, mô hình của London đã được giới thiệu 
như một điển hình, với lộ trình cụ thể như sau: 

Bước 1: London đã xác định mức phát thải khí nhà 
kính cơ sở của thành phố vào năm 2002, trong đó 
cho thấy rõ mức phát thải và các nguồn phát thải 
khí nhà kính. 

Bước 2: Thị trưởng London đã đặt ra mục tiêu đầy 
tham vọng: giảm 60% lượng CO2 vào năm 2025, và 
ít nhất là 80% vào 2050, so với mức năm 1990. Lon-
don sẽ là một thành phố không carbon vào năm 
2050 (BreatheLife, 2018). 

Bước 3: London đã thiết lập chính sách và các hoạt 
động hỗ trợ, gồm 17 chiến lược, đóng góp vào tới 
40% lượng phát thải cần được cắt giảm. 

Bước 4: Quan trắc và báo cáo lượng phát thải CO2 
(cả phát thải trực tiếp và gián tiếp) theo thời gian, 
cập nhật liên tục từng năm, cho thấy những tiến 
triển và đảm bảo rằng thành phố đang đi đúng 
hướng trong suốt lộ trình cắt giảm.

Trên cơ sở phân tích các mô hình thành công trên 
thế giới và tại Trung Quốc, nhóm nghiên cứu của 
Baeumler và cộng sự đã giới thiệu những giải pháp 
hành động hướng tới mục tiêu thành phố carbon 
thấp bao gồm: năng lượng, giao thông đô thị, quản 

PGS. TS. KTS Nguyễn Anh Tuấn – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
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Thành phố Đà Nẵng trong những năm qua đã làm 
được một số bước tiền đề quan trọng như sau:
1. Thí điểm mô hình carbon thấp ở quy 

mô quận Ngũ Hành Sơn 2011 tài trợ 
bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank).

2. Hoàn thành kiểm kê phát thải carbon toàn 
thành phố, hoàn thành năm 2016 (Sở Tài 
Nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng).

3. Triển khai thành công đề án Thành phố Môi 
trường giai đoạn 1 (2010-2020) và tiếp tục 
triển khai đề án giai đoạn 2 (2020-2030).

4. Thành phố mạnh dạn đặt ra mục tiêu giảm 
phát thải: Giảm 25% lượng phát thải carbon 
vào năm 2030, so với mức phát thải năm 2016. 

5. Năm 2021, thành phố vừa phê duyệt kế hoạch 
hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm 
phát thải đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

6. Đà Nẵng đạt danh hiệu Thành phố xanh quốc gia 
Việt Nam năm 2018 do Tổ chức WWF bình chọn.

So với lộ trình để đạt được mục tiêu carbon thấp, 
Đà Nẵng cần xúc tiến hai bước quan trọng là (1) 
Thiết lập chính sách và các hoạt động hỗ trợ và (2) 
Quan trắc và báo cáo lượng phát thải CO2 liên tục. 
Đây thực sự là những thách thức lớn đối với thành 
phố, khi nguồn lực đòi hỏi là rất lớn. 

Mô hình nào cho Đà Nẵng?

Với mong muốn trở thành thành phố carbon thấp, 
Đà Nẵng cần tuân theo một chiến lược đa ngành 
để giảm phát thải khí nhà kính và tiệm cận mục 
tiêu phát triển bền vững, với các thứ tự ưu tiên 
dựa trên đặc trưng của Đà Nẵng. Hình 3 giới thiệu 

Bảng 1. Mức phát thải CO2 bình quân đầu người của Đà Nẵng và 
một số đô thị (đơn vị: tấn CO2e/người dân) (D.R. Ostojic et al., 2013, A. 

Baeumler, 2012)

Hình 3. Mô hình đề xuất thành phố Đà Nẵng carbon thấp 
(Nguồn: tác giả)

Hiện trạng con đường tiến tới thành phố carbon 
thấp của Đà Nẵng

Đà Nẵng hiện nay đang có một thuận lợi là mức sống 
lẫn nhu cầu năng lượng của người dân còn thấp so 
với các nước tiên tiến. Mặt khác lối sống người dân 
thành phố là một lối sống có mức phát thải thấp 
(Bảng 1). Do đó, việc xúc tiến triển khai thành phố 
carbon thấp là hết sức cần thiết, để đạt được các 
mục tiêu kiểm soát phát thải CO2 hơn.

đề xuất của tác giả với các bước cơ bản để một 
thành phố đạt chuẩn carbon thấp.

Thứ nhất, thành phố phải nỗ lực không ngừng để 
giảm phát thải carbon bằng cách duy trì và đẩy 
mạnh các biện pháp tiết kiệm năng lượng, đặc biệt 
trong sản xuất công nghiệp, sản xuất năng lượng, 
trong công trình xây dựng. Đồng thời, cần đẩy mạnh 
việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch, tái sinh. 

Thứ hai, thành phố cần giảm thiểu phát thải carbon 
trong lĩnh vực giao thông vận tải thông qua việc ứng 
dụng công nghệ giao thông thông minh và dự kiến 
phát triển giao thông công cộng chất lượng cao và 
các hình thức giao thông không động cơ. 

Thứ ba, trong quy hoạch tổng thể và chi tiết đô thị, 
hình thái và tổ chức không gian cần được lưu ý đặc 
biệt. Thành phố với mật độ cao hơn sẽ phát thải ít 
khí nhà kính hơn (Hình 4). Thành phố phát triển theo 
hướng đông đúc hơn, nhưng cũng thông minh hơn 
dựa trên mạng giao thông công cộng và hình thái 
đô thị cô đọng hơn. 

Hình 4. Mật độ dân số và lượng thải CO2 (A. Baeumler et al., 2012) 

Đà Nẵng Bắc Kinh Thượng Hải Stockholm Tokyo Singapore London New York

1.65 10.1 11.7 3.6 4.9 7.9 9.6 10.5
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Những yếu tố quan trọng cần phải tập trung giải 
quyết tại các thành phố hiện nay hướng tới phát 
triển xanh, carbon thấp? 

Nguồn phát thải CO2 đến từ rất nhiều lĩnh vực hoạt 
động khác nhau, do đó thực hiện mô hình thành phố 
carbon thấp ở Đà Nẵng cần sự tham gia của nhiều 
lĩnh vực và nhiều giải pháp đồng bộ, không chỉ là một 
vài giải pháp đơn lẻ là có thể đạt được. Những lĩnh 
vực hành động chủ yếu bao gồm: năng lượng; giao 
thông đô thị; quản lý nguồn nước, rác thải, ô nhiễm 
không khí, và các giải pháp khác. Tuy nhiên, giải pháp 
triển khai thường khó khăn do sự thiếu đồng bộ trong 
các khâu: chính sách, nguồn lực, sự đồng thuận và 
tuân thủ của người dân. Ở các nước đang phát triển, 
nhìn chung mô hình thành phố carbon thấp thường 
dừng lại ở khâu chính sách. Theo mô hình của chúng 
tôi, người dân là đối tác chiến lược xuyên suốt của 
quá trình chuyển đổi mô hình carbon thấp. Chính 
sách quản trị là yếu tố mang tính đột phá và định 
hướng. Các nguồn lực bên ngoài và nội lực là tiền đề 
và là điều kiện quan trọng để hiện thực hoá quá trình 
chuyển đổi.

Hỏi đáp

Hỏi đáp

(Tiếp theo trang 13)

 PGS.TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng Khoa Kiến Trúc,

 Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

“Với mong muốn trở thành 
thành phố carbon thấp, Đà 
Nẵng cần tuân theo một chiến 
lược đa ngành để giảm phát 
thải khí nhà kính và tiệm cận 
mục tiêu phát triển bền vững, 
với các thứ tự ưu tiên dựa trên 
đặc trưng của Đà Nẵng.”

Và trên hết, thành phố cần sự hỗ trợ và hưởng ứng 
của người dân và xây dựng một sự đồng thuận xung 
quanh một lối sống carbon thấp và hiệu quả trong 
sử dụng tài nguyên. Với mức sống và nhu cầu năng 
lượng ngày càng tăng, một lối sống carbon thấp sẽ 
là yếu tố quan trọng trong việc giảm bớt nhu cầu 
năng lượng ở nước ta. Cuối cùng, thành phố cần có 
chính sách điều chỉnh cấu trúc toàn bộ nền kinh tế 
sao cho trong tương lai tăng trưởng tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) của thành phố sẽ chủ yếu dựa vào 
dịch vụ và nền sản xuất công nghiệp sạch.

Đánh giá hiện trạng cơ bản tồn tại trong quy 
hoạch đô thị ở Việt Nam và Vương Quốc Bỉ? 

Chúng tôi nhận thấy vấn đề trọng tâm của quá 
trình mở rộng đô thị tại Việt Nam là tốc độ phát triển 
đô thị nhanh tại những thành phố nhỏ nhằm được 
nâng lên cấp hạng đô thị cao hơn. Tỉ lệ đô thị hóa 
tại các đô thị nhỏ thậm chí cao hơn cả tại những 
thành phố lớn, kể như Hà Tĩnh. Tại Bỉ, vấn đề phát 
triển đô thị được quản lý ở cấp vùng. Diện tích các 
không gian mở còn lại rất hạn chế, và vì thế cần giữ 
lại những diện tích này. Cứ mỗi ngày ở Flanders, lại 
có thêm 6 ha đất bị lấy đi. Đã có những kế hoạch 
nhằm giảm con số này vào năm 2030. Hiện nay, dù 
đã có những dự thảo chính sách khá tham vọng 
nhưng chưa đạt được đồng thuận để triển khai kế 
hoạch này. Một trong những thực trạng đang diễn 
ra hiện nay là tăng mật độ tại những vùng trung 
tâm hiện nằm gần với các nút giao thông. Thị 
trường bất động sản vẫn tạo áp lực buộc phải mở 
rộng thành phố trong khu vực trung tâm. 

Sự tham gia đa bên đóng vai trò như thế nào 
trong nỗ lực thúc đẩy tối ưu hóa môi trường 
xây dựng? 

Cách làm phối hợp nhiều bên cùng tham gia là chìa 
khóa để có được một giải pháp chung. Mục tiêu là 
hướng đến người trực tiếp liên quan và nhân dân 
(Khoa học công dân), vì đây là nhóm người ít có cơ 
hội để góp ý kiến cho thiết kế vì môi trường xây dựng 
tốt hơn. Ngay cả khi có những ý tưởng đột phá, họ 
vẫn chỉ được xem là người thụ hưởng bị động. Chưa 
có một quy trình nào để tiếp thu nguyện vọng của 
họ. Vì thế những sáng kiến của các bên tham gia 
sẽ khá quan trọng. Sẽ là một thách thức lớn cho thị 
trường bất động sản khi phải áp dụng những thay 
đổi lớn. Điều này cũng đến từ khía cạnh pháp lý. Nhà 
nước cần đầu tư xây dựng những tòa nhà có mức 
tiêu thụ năng lượng thấp để giương ngọn cờ cho 
ngành xây dựng để có môi trường xây dựng tốt hơn.
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Hợp tác Việt– Bỉ về nâng cao khả năng phục hồi môi trường khí 
hậu tốt của đô thị

Câu hỏi nghiên cứu 

Yêu cầu tối ưu hóa chất lượng môi trường xây dựng 
bắt nguồn từ áp lực đô thị hóa cao. Sức ép phải tăng 
trưởng nhanh các đô thị dẫn tới hai tình trạng là: 
Thứ nhất, tăng độ nén tại đô thị cũ, khiến mật độ xây 
dựng tăng cao và cần có các hình thái công trình, đô 
thị mới. Điều này làm giảm chất lượng cuộc sống và 
tác động xấu đến môi trường (gây ô nhiễm không khí, 
hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nhiều chất thải quá mức, v.v.) 
Thứ hai, phát triển vùng ven đô tạo ra các đô thị vệ 
tinh với mật độ xây dựng thấp và cần lấy đất nông 
nghiệp cho mục tiêu phát triển. Cách tiếp cận làm 
tăng những tác động về kinh tế và môi trường của 
giao thông. Điều này làm giảm giá trị của đất nông 
nghiệp để duy trì quy mô dân số cao. Dự án nghiên 
cứu này muốn tìm ra lời giải đáp cho nhu cầu phải 
chuyển hóa thông tin về các vật lý công trình, vật lý 
đô thị hay các dòng tài nguyên thành những quyết 
định đúng đắn trong trong thiết kế và quy hoạch.  

Bối cảnh tại Bỉ 

Tại nhiều khu dân cư ở vùng Flanders, các tòa nhà 
được xây dựng từ những đại dự án mở rộng thành 
phố nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở đang tăng lên 
tại khu vực xung quanh các nhà máy lớn của thời kỳ 
cách mạng công nghiệp thế kỷ 19. Phần lớn các tòa 
nhà nhà nằm ở các khu dân cư mà có các hộ gia 
đình dễ bị tổn thương nhất (Vanderstraeten, 2021). Tại 
thành phố Ghent, nhiều sáng kiến được đưa ra để cải 

Giới thiệu 

Quá trình chuyển hóa trong đô thị có tính chất phức 
tạp vì liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên sâu như 
quy hoạch đô thị, giao thông, hình thái công trình, 
xã hội học và sở hữu công, v.v… Do đó, phương pháp 
tiếp cận đa bên cùng tham gia tương tác là cần 
thiết và hữu ích để phối hợp nhiều lĩnh vực chuyên 
môn trước khi đưa ra một quyết định có ảnh hưởng 
tới đô thị. Bên cạnh đó, cần có cách tiếp cận mới hơn 
trong hầu hết các chuyên ngành để có thể xây dựng 
nên các tòa nhà và thành phố “thông minh” (Ballon, 
2017). Để tìm kiếm phương pháp mới trong xây dựng 
các ngôi nhà bền vững và tối ưu, Bỉ và Việt Nam đã 
hợp tác nghiên cứu thực trạng phát triển đô thị dưới 
tác động của bối cảnh quốc tế bằng mô hình xoắn 
ốc liên kết bốn bên (Carayannis & Campbell, 2009). 
Theo đó, các vấn đề cần nghiên cứu bắt nguồn từ 
góc độ của cả bốn bên là: (1) Nhà nghiên cứu; (2) Xã 
hội dân sự; (3) Đơn vị tư vấn; (4) Nhà quản lý. Cụ thể, 
chương trình Tư duy toàn cầu (Global Minds) do Cục 
phát triển Vương quốc Bỉ tài trợ thông qua điều phối 
của quỹ VLIR-UOS sẽ kiến tạo hợp tác nghiên cứu 
trên một số lĩnh vực trong đó có phát triển đô thị ở 
Bỉ và Việt Nam cũng như ở các quốc gia nằm ngoài 
Châu Âu.

Khả năng phục hồi môi trường khí hậu tốt của đô thị 

Thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về tòa nhà, thành 
phố và khu đô thị thông minh (Ballon, 2017, Caragliu 
et al., 2011). Trọng tâm của các nghiên cứu này là 
dùng những đột phá trong công nghệ thông tin (IT) 
để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ về các đặc điểm của 
môi trường đô thị. Trong thập kỷ gần đây, người ta 
dần tập trung hơn vào khía cạnh bền vững của khái 
niệm “thông minh”, vì thế có thể dùng tên chính xác 
hơn là: “đô thị bền vững thông minh” (Ahvenniemi, 
2017). Để có một cái nhìn rộng hơn về phát triển đô 
thị, Tjallingii (1995) đã đưa ra lý thuyết Ecopolis, gồm 
các thành phần được nêu chi tiết trong Bảng 1. Lý 
thuyết Ecopolis nêu ra ba khía cạnh của một thành 
phố là tính trách nhiệm, tính sống và tính cống hiến.  

TS. Nuri Cihan Kayaçetin, GS. Alexis Versele, Nhóm nghiên cứu 
Vật lý công trình và Thiết kế bền vững, Khoa Xây dựng, KU Leuven, Ghent, Bỉ;
TS. Ngô Hoàng Ngọc Dũng, TS. Nguyễn Tiến Dũng, Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), Hà Nội, Việt Nam

Khởi động Dự án “Tối 
ưu hoá chất lượng môi 
trường xây dựng trong 
phạm vi khu vực ở”
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Phương pháp nghiên cứu 

Mô hình xoắn ốc liên kết bốn nhà là một 
mô hình mới có tính hợp tác cao, coi 
trọng quan điểm nhìn nhận từ phía người 
dân, chính là những người sử dụng cuối 
cùng. Mô hình này hữu ích trong một 
quá trình đổi mới mà nhu cầu của người 
dùng là trung tâm, trong trường hợp này 
là trong bối cảnh đô thị. Như đã được 
thể hiện ở Hình 2, mô hình phối hợp đã 
được diễn giải và sử dụng để xác định 
dòng dữ liệu đầu vào và đâu ra giữa 
các bên. Dòng dữ liệu thường được coi 
là một quá trình lặp đi lặp lại trong đó 
các bên liên quan thu nhận và xử lý dữ 
liệu, chuyển thành kiến thức và truyền lại 
cho các đối tác khác.

Hình 1. Năm quá trình chuyển đổi cho các thành phố (Idea, 2019)

Hình 2. Mô hình xoắn ốc liên kết bốn nhà cho dự án GM-MSH

tạo những khu dân cư nằm trong vành đai từ thế kỷ 
19 của thành phố. Từ những nhăm 1970, thành phố đã 
bắt đầu khuyến khích các dự án cải tạo một cách có 
hệ thống và kế hoạch, bằng cách khoanh vùng “các 
khu vực cần cải tạo” để nhận hỗ trợ tài chính và trợ 
cấp đặc biệt. Mục tiêu là tạo ra giá trị gia tăng trong 
ba lĩnh vực: 
1. Xã hội: Công bằng xã hội, tương tác xã hội và sự 

gắn kết.  
2. Sinh thái: Giảm các tác động môi trường, phát 

thải CO2, chất thải, v.v 
3. Kinh tế: Việc làm, chất lượng cuộc sống và sức 

khỏe. 
Lombardi (2011) đã phân tích chi tiết về áp dụng mô 
hình liên kết ba bên vào trường hợp các thành phố 

thông minh. Trong báo cáo nghiên cứu cho riêng vùng 
Flanders của Bỉ (Idea, 2019), phương pháp tương tự 
đã được sử dụng để có cách tiếp cận hệ thống đối 
với các vấn đề liên quan đến khu vực đô thị và một 
số chính sách đã được tạo ra theo những phân tích 
trong báo cáo này. Ngoài ra, làn sóng Không ảnh 
hưởng đến Khí hậu (Climate Neutral) ở Flanders đã 
cung cấp một nền tảng vũng chắc cho sự phát triển 
hướng tới phát thải khí ròng bằng không (net-zero 
development) tại đây. Đặc biệt, dự án “ZECOS” đã 
phát triển hệ thống chứng chỉ phát thải CO2 quy đổi 
tương đương bằng không để làm công cụ cho các 
cộng đồng bền vững trong một dự án liên vùng, bao 
gồm 44 khu vực thành thị làm nghiên cứu điển hình.
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Hình 5. Mô hình mô phỏng ENVI-Met của khu tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội (bên 
trái) và một khu vực ven đô được quy hoạch mới ở Hà Tĩnh (bên phải)

Hình 4. Quan trắc vi khí hậu tại khu tập thể Nghĩa Tân 

Dòng dữ liệu này sẽ được phân tích 
kỹ lưỡng và phản ánh nhờ công cụ số 
(E-Tool) để hỗ trợ các bên liên quan 
tiếp nhận, xử lý. Công cụ số này sẽ hỗ 
trợ nhập dữ liệu cũng như cung cấp đầu 
ra cụ thể cho từng bên liên quan. Trong 
Hình 3, quy trình hoạt động của E-tool 
được trình bày dưới dạng một vòng lặp.

Hình 3. Quy trình làm việc E-Tool Thu thập dữ liệu

Để đạt được những mục tiêu này, các 
nghiên cứu điển hình từ mỗi nước (khu 
Dampoort ở Ghent và khu tập thể Nghĩa 
Tân ở Hà Nội) được chọn làm địa điểm 
nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu đề 
xuất đã được thử nghiệm để thu thập 
dữ liệu và phân tích để tối ưu hóa các 
giải pháp. Việc thu thập dữ liệu được 
thực hiện theo ba hình thức sau: Khảo 
sát người dân, Quan trắc môi trường tại 
chỗ, Hội thảo quốc tế.

Kết luận

Mục đích cuối cùng của nghiên cứu này 
là phát triển mô hình hoạt động trong 
thực tiễn nhằm phát triển lâu dài mối 
quan hệ đối tác giữa hai bên để hướng 
tới thành lập văn phòng tư vấn phi lợi 
nhuận được hưởng lợi ích từ từ dữ liệu đã 
xử lý của các tổ chức công, tư, và học 
thuật. Văn phòng này dự kiến sẽ cung 
cấp dịch vụ tư vấn về việc cải tạo và 
phát triển các khu tập thể, khu dân cư.

Thể loại Thành phố trách nghiệm Thành phố sống Thành phố cống hiến

Đối tượng hướng đến Dòng tài nguyên Không gian Con người

Mục tiêu xã hội Sản phẩm - Chất lượng Tính hữu dụng - Sự hấp dẫn Thịnh vượng - Khỏe mạnh, hạnh phúc - Công lý

Vấn đề Cạn kiệt tài nguyên - Ô nhiễm Xáo trộn Sức khỏe - Chức năng Xa lánh - Khác biệt

Mục tiêu sinh thái
Quản lý dòng tài nguyên bền vững 

Quy hoạch để phòng chống

Tác dụng bền vững của các khu vực - Kế hoạch 

dựa trên khả năng địa phương
Cam kết bền vững môi trường

Chính sách Quản lý chuỗi cung ứng
Quản lý hiệu quả các khu vực đã có định hướng 

phát triển
Nhóm chính sách mục tiêu

Nguyên tắc hướng dẫn
Tiết kiệm - Tái sử dụng - Năng lượng tái tạo - 

Trách nhiệm với dòng tài nguyên

Sử dụng tiềm năng của địa phương, thiên nhiên và 

văn hóa - Cấu trúc không gian phục phù hợp dòng 

tài nguyên - Sức khỏe và nơi ở của con người - Môi 

trường sống và hành lang cho sinh vật thiên nhiên

Tạo điều kiện cho hợp tác và nghiệp vụ thị trường 

- Mối quan hệ với môi trường - Sự thi hành

Bảng 1. Lý thuyết Ecopolis (Tjallingii, 1995, 2005) (Xem tiếp trang 10)
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Những thách thức và tiêu chí đánh giá của Chương trình Thành 
phố xanh (OPCC)

Vũ Quốc Anh
Giám đốc Dự án & Điều phối viên của VCCA / 

CCWF, Ban Khí hậu & 
Năng lượng, WWF Việt Nam

Chương trình Thành phố xanh (OPCC) do tổ chức 
WWF toàn cầu khởi xướng và được WWF-Việt Nam 
phát động và triển khai tại các tỉnh thành của Việt 
Nam trên quy mô toàn quốc ấp ủ một mục tiêu 
đầy tham vọng: Kỳ vọng đến năm 2030, hầu hết 
các tỉnh/thành phố của Việt Nam đều xây dựng 
được các mục tiêu cụ thể và chính xác trong hoạt 
động giảm phát thải khí nhà kính nhằm đóng góp 
tích cực cho các mục tiêu chiến lược chung trong  
Đóng góp do Quốc gia tự quyết định của Việt Nam 
(NDCs) và Hiệp định Paris (giảm 25% lượng phát thải 
khí nhà kính), hướng tới thúc đẩy Chiến dịch ‘Race 
to Zero’.

Mặc dù chương trình nhận được sự hưởng ứng và 
hỗ trợ nhiệt tình từ phía Chính phủ ở tất cả các cấp 
từ trung ương đến địa phương, vẫn tồn tại những 
khó khăn, thách thức trong việc huy động sự chung 
tay của cộng đồng, đặc biệt trong giai đoạn khủng 
hoảng của đại dịch Covid-19. Chương trình hướng 
tới ưu tiên và thúc đẩy các hành động và cam kết 
của các thành phố trong cả hai mảng thích ứng 
và giảm nhẹ nhằm áp dụng và triển khai các giải 
pháp xanh trên toàn quốc.

Tuy nhiên việc kêu gọi và thúc đẩy các thành phố 
tham gia chương trình cũng gặp không ít khó khăn 
và thách thức bởi hầu hết các thành phố của Việt 
Nam chưa từng thực hiện đánh giá kiểm kê carbon 
một cách hoàn chỉnh. Một số ít thành phố đã thực 
hiện hoạt động đánh giá kiểm kê carbon này nhưng 

không trong thời gian lâu dài và thiếu sự đồng bộ. 
Mặc dù đánh giá kiểm kê carbon được coi là một 
hoạt động quan trọng nhằm lưu trữ và tổng hợp dữ 
liệu về phát thải carbon giữa các ngành/lĩnh vực 
kinh tế, nhưng lại gặp rất nhiều trở ngại, hạn chế 
trong việc tiếp cận và thu thập thông tin, dữ liệu 
một cách đầy đủ và chính xác.

Một thách thức khác là một số thành phố đáp ứng 
tốt đối với các chỉ tiêu và phù hợp nhất để tham 
gia Chương trình OPCC thì đã đều tham gia OPCC 
từ các vòng dự án trước. Các thành phố tham gia 
sau đang gặp nhiều khó khăn khi các tiêu chí về khí 
hậu của Dự án kiểm soát khí thải carbon - Carbon 
Disclosure Project (CDP) trở nên khắt khe hơn nhằm 
đáp ứng mục tiêu 1.5oC của Thỏa thuận Paris áp 
lực hơn nhất là khi hệ thống hạ tầng của các thành 
phố hạn chế về năng lực, và NDC của Việt Nam mới 
chỉ cam kết giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà 
kính, so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU) 
và tăng lên tối đa 27% khi có các điều kiện phù hợp 
và nhận được sự hỗ trợ của quốc tế.

Tuy nhiên, hãy cùng điểm qua một vài điểm sáng 
điển hình của những thành phố “kiểu mẫu” và bài 
học kinh nghiệm từ các Chương trình OPCC quốc 
tế. Một số thành phố đang triển khai rất tốt, đặc 
biệt trong xu hướng về các giải pháp công trình 
dựa vào tự nhiên (UnbS) giữa lòng thành phố. Tại 
Milan, Italy, dư án “Rừng thẳng đứng” (Bosco Ver-
ticale hay Vertical Forest) được triển khai và hiện 
thực từ năm 2007 đến năm 2014, bao gồm hai tòa 
dân cư (cao lần lượt 80 m và 112 m) được bao phủ 
bởi thảm thực vật dày đặc. Mục tiêu là chuyển đổi 
một khu đất rộng 34 ha bị bỏ hoang thành một khu 
tích hợp hoạt động kinh doanh và an cư áp dụng 
giải pháp dựa vào tự nhiên (NbS). Lợi ích của các 
giải pháp công trình dựa vào tự nhiên bao gồm: 
giảm thiểu rủi ro thiên tai, rủi ro về sức khỏe con 
người và chất lượng không khí, đóng góp vào quá 
trình giảm thiểu và hấp thụ khí nhà kính, các lợi ích 
về xã hội và phúc lợi, đặc biệt là tạo thêm nhiều 
việc làm xanh hơn. Để đạt được mục tiêu phát thải 
carbon thấp trong hoạt động xây dựng và phát 

“Đánh giá kiểm kê carbon được 
coi là một hoạt động quan trọng 
nhằm lưu trữ và tổng hợp dữ liệu 
về phát thải carbon giữa các 
ngành/lĩnh vực kinh tế, nhưng 
lại gặp rất nhiều hạn chế trong 
việc tiếp cận và thu thập thông 
tin, dữ liệu một cách đầy đủ và 
chính xác. ”

Vũ Quốc Anh, Quản lý dự án kiêm Điều phối viên VCCA/ CCWG, WWF-Việt Nam
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Những thách thức trong quá trình vận động các 
thành phố tại Việt Nam thúc đẩy các giải pháp 
xanh nhằm giảm phát thải CO2 hướng đến mục 
tiêu Net-zero? 

Các thành phố luôn thể hiện sự quan tâm và định 
hướng thúc đẩy các giải pháp xanh cho thành phố. 
Tuy nhiên, các thành phố đang gặp nhiều khó khăn 
về mặt kĩ thuật và tài chính để xác định các giải 
pháp phù hợp nhất cho từng khu vực riêng biệt 
trong thành phố, từng lĩnh vực như năng lượng, 
giao thông, xử lý chất thải, dịch vụ, v.v. Bên cạnh đó, 

Các yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu carbon thấp 
và hướng tới thành phố xanh tại Việt Nam là gì? 

Có nhiều yếu tố cần thiết để đảm bảo mục tiêu 
này vì đòi hỏi cách tiếp cận bao trùm, sự tham gia 
của nhiều bên. Do đó, yếu tố quyết định là quyết 
tâm chính trị và định hướng xuyên suốt của Ủy ban 
nhân dân thành phố trong xác định các mục tiêu 
giảm phát thải và ban hành chính sách, quyết định, 
hướng dẫn phù hợp để triển khai và nhân rộng các 
giải pháp.

Ông đánh giá Việt Nam có thể học hỏi gì từ các 
thành phố trên thế giới? 

Các thành phố trên thế giới có nhiều kinh nghiệm 
thực tế triển khai các giải pháp xanh, nhất là các 
nước Châu Âu. Các kinh nghiệm và giải pháp này 
đã được chia sẻ rộng rãi đến các thành phố khác 
trong mạng lưới OPCC. Việc ứng dụng các giải 
pháp thuận thiên để đem lại lợi ích cho cộng đồng 
và bảo tồn thiên nhiên, sinh cảnh đã được triển khai 
ở nhiều nước trên thế giới và được thảo luận trong 
các mạng lưới PTBV. Đây là nguồn thông tin tham 
khảo rất hữu ích cho các thành phố đang ưu tiên 
phát triển xanh có mong muốn đồng hành cùng với 
chương trình OPCC đặc biệt về khía cạnh kỹ thuật 
khi áp dụng và nhân rộng.

Vai trò của các bên trong nỗ lực thúc đẩy thành phố 
xanh ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam là gì? 

Vai trò định hướng và điều phối của Ủy ban nhân 
dân thành phố hết sức quan trọng nhằm đảm bảo 
cách tiếp cận và triển khai thống nhất và toàn diện 
trên toàn thành phố. Sự tham gia của viện nghiên 
cứu, trường đại học cũng đóng vai trò quan trọng 
trong việc thiết lập và đề xuất giải pháp xanh phù 
hợp và hiệu quả cho từng lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh 
đó, sự tham gia của khối doanh nghiệp và các tổ 
chức xã hội nhằm thúc đẩy các sáng kiến xanh 
cũng như huy động thêm nguồn lực để đầu tư và 
nhân rộng các giải pháp thành công. Đặc biệt, 
cộng đồng đóng vai trò then chốt cùng tham gia 
triển khai sáng kiến cũng như là đối tượng hưởng lợi 
trực tiếp, đảm bảo tính bền vững lâu dài. 

triển các thành phố xanh và có khả năng chống 
chịu với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, chương trình 
OPCC đã thiết lập các tiêu chí nhằm đánh giá các 
mục tiêu về khí hậu của thành phố và khả năng 
kết nối, liên kết của chúng với các mục tiêu chung 
nằm trong Thỏa thuận Paris về chia sẻ công bằng 
tại các thành phố/đô thị. Các tiêu chí đánh giá 
bao gồm : (1) Cam kết về chính trị, (2) Mục tiêu giảm 
nhẹ, (3) Mục tiêu thích ứng, (4) Báo cáo về phát thải 
KNK, (5) Đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu và tính dễ 
bị tổn thương, (6) Hoạt động giảm nhẹ trong các Kế 
hoạch hành động vì khí hậu, và (7) Hoạt động thích 
ứng trong Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hỏi đáp

chúng ta cần nhiều nỗ lực hơn trong các biện pháp 
công tác kiểm kê phát thải khí nhà kính được tiến 
hành trong tất cả các lĩnh vực phát thải chính ở cấp 
độ cộng đồng.

Sự cam kết của Chính phủ được đưa ra ở cả cấp 
trung ương và cấp địa phương càng cao, thì cơ hội 
đạt được các kết quả kỳ vọng càng cao. Chương 
trình Thành phố xanh (OPCC) định hướng cho các 
thành phố đến hành động khí hậu hiệu quả, đồng 
thời công nhận và truyền thông rộng rãi cho các 
thành phố có kế hoạch tham vọng nhất như những 
thành phố tiên phong trong lĩnh vực này.
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Công trình hiệu quả năng lượng hướng đến cân bằng carbon

 Trần Thành Vũ
 Giám đốc Cty TNHH Edeec/ 

Edeec Co., Ltd

“Mọi tiến bộ về thiết kế, vật liệu, 
thiết bị đều góp phần vào quá 
trình thúc đẩy mục tiêu CTCBNL. 
Nhưng việc đầu tiên là phải thiết 
kế tốt, việc này phụ thuộc số 
một vào con người, sau đó tới 
công nghệ, quy trình thiết kế.”

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN CÔNG TRÌNH KHÔNG CARBON

Trần Thành Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Edeec 
Chủ tịch Hội Mô phỏng Hiệu năng công trình xây dựng Việt Nam (IBPSA-Vietnam)

Hiện nay, Việt Nam đã và đang xây dựng hệ thống 
chính sách thúc đẩy phát triển công trình xanh, 
công trình hiệu quả năng lượng. Từ khi Quy chuẩn 
QCXDVN 09:2005 về các công trình xây dựng sử 
dụng năng lượng có hiệu quả được ban hành, Bộ 
Xây dựng đã cập nhật các phiên bản sửa đổi trong 
các năm 2013 và 2017. Tháng 6 năm 2020, Chính 
phủ đã sửa đổi Luật xây dựng số 50/2014/QH14 
do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014, 
theo hướng yêu cầu bắt buộc phải có giải pháp tiết 
kiệm năng lượng khi thực hiện quy hoạch và thiết kế 
công trình. Nghị định 15/2021/NĐ-CP do Chính phủ 
ban hành ngày 3 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn một 
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp 
tục nhấn mạnh việc bắt buộc thực hiện tiết kiệm 
năng lượng cho công trình xây dựng, khuyến khích 
công trình hiệu quả tài nguyên và công trình xanh. 
Tháng 7 năm 2021, Quyết định 1246/QĐ-TTg của 
Thủ tướng về định hướng phát triển kiến trúc Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt 
ưu tiên thứ hai là thực hiện tiết kiệm năng lượng cho 
công trình xây dựng, khuyến khích công trình hiệu 
quả tài nguyên và công trình xanh. Cùng với đó, áp 
lực của các sản phẩm bán ra thị trường, cạnh tranh 
giá trong bất động sản và nhận thức nâng cao từ 
người dân trở thành động lực để thúc đẩy các chủ 
đầu tư, chủ dự án, chủ công trình phải đầu tư, thiết 
kế xây dựng công trình ngày càng chất lượng hơn, 
có tính thẩm mỹ hơn nhưng cũng phải đảm bảo sự 
thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu về sức 
khỏe cho người sử dụng.

Tòa nhà có hiệu năng cao theo phương thức truyền 
thống trước đây đòi hỏi hệ thống kỹ thuật phức tạp 
với chi phí kiểm soát và vận hành cao kèm theo sử 
dụng phần lớn năng lượng tiêu tốn từ các loại vật 
liệu. Điều này đòi hỏi quy trình đảm bảo việc sử dụng 
tối ưu qua việc lựa chọn kỹ lưỡng loại vật liệu, tiết 
kiệm năng lượng và chi phí ngay từ giai đoạn thiết 
kế, xây dựng và vận hành hiệu quả. Một thí dụ điển 

hình về hiệu quả thiết kế thụ động tại công trình The 
Villa Hội An với tổng diện tích sàn 2339 m2, dự án 
khách sạn đầu tiên đạt chứng chỉ Công Trình Xanh 
HQE (Pháp) đầu tiên tại Việt Nam. Tổ hợp hình khối 
phân tán đem lại nhiều khoảng bóng râm mát mẻ, 
tạo nhiều khoảng hẹp, với ý tưởng đường làng ngõ 
xóm, tạo điều kiện thông gió cục bộ cho dự án cũng 
như không làm cản trở luồng gió lưu thông tới các 
khu vực lân cận phía sau. Thêm vào đó, các khối tạo 
nhiều khoảng bóng đổ lên nhau tạo hiệu quả che 
nắng tốt nhất cho công trình (Hình 1).

Kết hợp nhiều giải pháp thiết kế tối ưu không chỉ 
đảm bảo tiện nghi và giảm tác động đến môi 
trường mà còn mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất. 
Theo kết quả của Dự án Năng lượng sạch Việt Nam 
của USAID, việc ứng dụng các giải pháp hiệu quả 
năng lượng toàn diện trong hệ thống thông gió, vật 
liệu, chiếu sáng về bề mặt có thể tiết kiệm đến 29% 
chi phí điện phát sinh hằng năm. Quá trình nghiên 
cứu chuyên sâu công trình The Villa Hội An cũng cho 
thấy có thể đạt tiết kiệm năng lượng lên tới 50% 
nếu việc thực hành thiết kế tích hợp được thực hiện 
từ giai đoạn đầu của dự án. Do đó, hiệu quả năng 
lượng đóng vai trò quan trọng tối ưu tiện nghi, chi 
phí đầu tư, vận hành hiệu suất cao và là nền tảng 
căn bản để đạt mục tiêu cân bằng carbon khi kết 
hợp với các giải pháp năng lượng tái tạo.
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Nhân tố chính để đạt được mục tiêu công trình cân 
bằng năng lượng là gì? 

Nhân tố chính là thiết kế, phối hợp với kỹ thuật công 
nghệ và sự quan tâm sâu sắc tới môi trường. Để có 
thể hiện thực hoá CTCBNL trên quy mô quốc gia, 
các biện pháp vĩ mô và vi mô cần được thực hiện. 
Về cấp độ vĩ mô, tiền đề là các cơ chế chính sách 
phải hướng tới xoay trục ngành bất động sản theo 
hướng PTBV, tính đến sự phát triển lâu dài. Về cấp 
độ vi mô, các quy định chi tiết về hướng dẫn thực 
hiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn cần phải rất kỹ càng, 
có lộ trình siết chặt dần về sử dụng năng lượng, tài 
nguyên, v.v. thì mới có thể tới đích được.  

Công nghệ nào hiện đang góp phần quan trọng 
cho mục tiêu công trình đạt được cân bằng carbon 
tại Việt Nam? 

Mọi tiến bộ về thiết kế, vật liệu, thiết bị đều góp 
phần vào quá trình này. Nhưng việc đầu tiên là phải 
thiết kế tốt đã, việc này phục thuộc số một vào con 
người, sau đó tới các công nghệ, quy trình thiết kế.

Lời khuyên của ông đến các nhà đầu tư bất động 
sản tại Việt Nam? 

Hãy áp dụng công nghệ và kỹ thuật và dành thời 
gian để thiết kế, áp dụng và chi trả cho thiết kế 
xứng đáng hơn. Các dự án không chỉ đơn thuần 
có một đơn vị thiết kế tham gia là đã có thể đáp 
ứng được việc tối ưu hoá thiết kế. So với tiêu chuẩn 
thiết kế quốc tế, chúng ta đi sau thế giới rất nhiều 
về quy trình, công nghệ, quản lý nhà nước, dịch vụ 
quản lý và thậm chí tư tưởng thiết kế. Vì thế các dự 
án cần có chuyên gia bên thứ ba theo dõi, giám 
sát. Đối với các dự án quan trọng mỗi lĩnh vực cần 
có chuyên gia riêng để dự án tới đích, đúng như 
nguyện vọng, về vấn đề thương mại, chất lượng và 
tính bền vững môi trường của công trình.

Hình 1. Mô phỏng bóng đổ mặt trời và bức xạ nhiệt của hai phương án thiết kế hình khối công trình. Phương án đề xuất (tổ hợp hình khối phân 
tán) đem lại hiệu quả che nắng tốt hơn

Hỏi đáp
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Thiết kế ngược chu kỳ cho công trình xây dựng thông minh 

Esther Gerritsen
Chuyên gia Tư vấn tối ưu năng 

lượng phát triển bền vững, Royal 
HaskoningDHV

Chào mừng đến với tương lai! Chúng ta sẽ cùng 
nhau du hành thời gian đến năm 2038. Lần đầu tiên 
trong lịch sử, sản xuất năng lượng toàn cầu có tỷ lệ 
nguồn năng lượng tái tạo nhiều hơn là các nguồn 
năng lượng tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch. Trong 
đất liền có nhiều trang trại điện năng lượng mặt trời 
và ngoài biển có nhiều trang trại điện gió. Nhờ các 
công nghệ thông minh, chúng ta có thể truyền tải 
một lượng lớn điện năng bền vững vượt qua những 
khoảng cách xa xôi. Các tòa nhà sử dụng ít năng 
lượng hơn nhiều so với trước đây, một phần là do 
hiệu năng cao của lớp vỏ công trình và hệ thống 
điều khiển thông minh. Điện đã trở thành một trong 
những nguồn năng lượng quan trọng nhất cho các 
tòa nhà. Chúng ta có thể lưu trữ điện bằng pin gia 
đình và pin hydro cỡ lớn. Trao đổi năng lượng với 
các công trình xung quanh trở nên bình thường hóa. 
Chúng ta thực sự đã và đang trải qua quá trình 
chuyển dịch năng lượng xanh!

Yếu tố cần thiết để đạt được điều này là gì?

Điểm mấu chốt để đạt được tương lai xanh này 
là khi “năng lượng xanh” được tạo ra nhiều hơn so 
với “năng lượng xám”. Tuy nhiên, hiện tại một trong 
những thách thức nhất là năng lượng từ gió và quang 
năng có tính chất không ổn định và khó kiểm soát. 
Mô hình này không phù hợp với mô hình về nhu cầu 
năng lượng của các tòa nhà, công trình xây dựng. 
Sự không phù hợp này có nghĩa là không phải lúc 
nào cũng có sẵn nguồn cấp điện tái tạo bền vững 
cho các công trình xây dựng. Để giải quyết vấn đề 
này, ngay từ bây giờ cần phải có các thiết kế tòa 

nhà thông minh có thể điều chỉnh mô hình nhu cầu 
năng lượng của các tòa nhà linh hoạt. Sự không cân 
đối giữa cung và cầu điện tái tạo sẽ dẫn đến cơ chế 
điều chỉnh giá trên thị trường năng lượng. Giá điện 
thấp vào một ngày nhiều nắng nhiều gió, giá điện 
cao vào một ngày mùa đông ảm đạm.

Thiết kế thông minh

Thiết kế thông minh có nghĩa là sử dụng giải pháp 
điều khiển tòa nhà thông minh để điều chỉnh nhu 
cầu vận hành của tòa nhà cho phù hợp hơn với sự 
sản xuất năng lượng phục vụ tòa nhà. Điều này có 
thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh trực tiếp 
và gián tiếp nhu cầu. Với sự điều chỉnh trực tiếp nhu 
cầu của người dùng (Quản lý phía cầu); ví dụ, máy 
rửa bát chỉ được bật khi dư năng lượng cung cấp. 
Khả năng điều chỉnh trực tiếp bị hạn chế, vì nó giới 
hạn khi một thiết bị có thể được sử dụng. Trong 
trường hợp điều chỉnh gián tiếp, tòa nhà sẽ trì hoãn 
và điều hòa nhu cầu năng lượng tại mốc cao điểm 
thông qua hệ thống đệm năng lượng. Đây có thể 
là bộ đệm của năng lượng nhiệt và điện, sau này 
được gọi là thiết kế ngược chu kỳ.

Thiết kế ngược chu kỳ - nó hoạt động như thế nào?

Trái ngược với một tòa nhà theo chu kỳ, nơi cân 
bằng năng lượng được đảm bảo để mức tiêu thụ 
năng lượng ròng trong năm được tạo ra một cách 
bền vững ổn định, thiết kế tòa nhà ngược chu kỳ 
dựa trên sự sẵn sàng nguồn cung năng lượng bền 
vững. Các tòa nhà sử dụng tối ưu các nguồn năng 
lượng bền vững, theo cơ chế giờ và theo mùa.
Hình dưới đây cho thấy cấu hình năng lượng của 
một tòa nhà tại Hà Lan với khí hậu biển ôn hoà có 
nhu cầu cao điểm lớn vào sáng sớm. Các hệ thống 
được khởi động để làm nóng hoặc hạ nhiệt tòa nhà 
trước khi những người dùng đầu tiên bước vào. Thiết 
kế tòa nhà theo chu kỳ phản hồi dự đoán đỉnh tiêu 
thụ năng lượng và chủ động điều tiết nhu cầu năng 
lượng của tòa nhà. Hiệu ứng đệm của tòa nhà được 
sử dụng để giải quyết tối ưu nhu cầu điện vào giờ 
cao điểm cao nhất có thể. Ví dụ, thông qua việc 
“sạc lạnh” cho vật liệu của công trình vào ban đêm, 
sự thay đổi pha của vật liệu (PCM), bộ đệm trong 

“Thiết kế tòa nhà ngược 
chu kỳ dựa trên sự sẵn 
sàng nguồn cung năng 
lượng bền vững. Các tòa 
nhà sử dụng tối ưu các 
nguồn năng lượng bền 
vững, theo cơ chế giờ và 
theo mùa.”

ThS KH. Esther Gerritsen, Chuyên gia Tư vấn tối ưu năng lượng phát triển bền vững, Royal HaskoningDHV 
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hệ thống sưởi và làm mát trung tâm 
và/hoặc trao đổi năng lượng với các 
tòa nhà khác. Sự không phù hợp 
không thể giải quyết được bằng 
thiết kế ngược chu kỳ nên được giải 
quyết bằng cách lưu trữ điện năng, 
ví dụ như trong pin hoặc qua hydro. 
Mặc dù lưu trữ năng lượng là một giải 
pháp để giải quyết sự không phù hợp 
cung cầu điện, nhưng không được 
phổ dụng vì tổn thất năng lượng cao 
và yêu cầu không gian lắp đặt.
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Hồ sơ cung cầu năng lượng - Ngày hè năm 2038

Nguồn cung năng lượng cho tòa nhà ( từ nguồn năng lượng gió và nắng)

Không chỉ trong tương lai

Những tòa nhà có khả năng đáp ứng sự mất cân bằng 
giữa cung và cầu năng lượng vào năm 2038 là những 
tòa nhà mà chúng tôi hiện đang thiết kế và xây dựng. 
Các công trình xây dựng mới phải tạo ra năng lượng 
ngày càng bền vững hơn để đáp ứng các quy định về 
cấp phép và vận hành công trình của chính phủ. Do đó 
giải pháp thiết kế thông minh ngược chu kỳ nên được 
áp dụng càng sớm càng tốt để chuẩn bị sẵn sàng cho 
mọi thách thức trong tương lai về nguồn cung năng 
lượng điện. Người dùng có quyền kiểm soát cách họ 
giải quyết vấn đề, giảm bớt căng thẳng khi có thông 
báo điều chỉnh giá năng lượng.

Thách thức của lộ trình chuyển dịch năng lượng 
cho chuỗi nhà máy, trụ sở văn phòng, công trình 
xây dựng tại Việt Nam là gì?

Sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 28% (tương 
đương 14 tỉ tấn CO2e) phát thải khí nhà kính trên 
toàn cầu. Cũng như các nước đang phát triển khác, 
Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức về kỹ 
thuật, tài chính, chính sách, xã hội và thể chế. Tuy 
nhiên, tôi cho rằng năm thách thức hàng đầu trong 
lộ trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam là:
1. Hạn chế trong nhận thức về chuyển dịch năng 

lượng và tính cam kết, trách nhiệm trong việc 
thực hiện chiến lược.

2. Năng lực kỹ thuật còn hạn chế.
3. Mô hình tài chính hỗ trợ chuyển dịch và sáng 

kiến dịch mới chưa nhiều.
4. Chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển năng 

lượng xanh hạn chế.
5. Quy hoạch đồng bộ tổng thể chuyển dịch năng 

lượng trong các khu công nghiệp và kinh tế 
trọng điểm, kinh tế vùng để thúc đẩy chuyển 
dịch hệ sinh thái, tái cấu trúc phát triển bền 
vững.

Bà đánh giá như thế nào về tiềm năng cân bằng 
phát thải cho các thành phố tại Việt Nam?

Trong khi Liên minh Châu Âu đặt mục tiêu cân bằng 
carbon vào năm 2050 và Trung Quốc vào năm 2060, 
Việt Nam vẫn chưa xác định cụ thể mốc thời gian đạt 
mục tiêu về trung tính carbon. Theo PDP8, phát thải 
khí nhà kính sẽ tăng lên 246 MtCO2 vào năm 2030 và 
348 MtCO2 vào năm 2045, với dân số ước tính 120 triệu 
người sẽ là 2.9 tCO2e/đầu người, Việt Nam sẽ có khả 
năng đạt mức phát thải cao nhất vào năm 2050 và 
sau đó giảm lượng khí thải xuống mức trung tính car-
bon vào năm 2060 hoặc 2070. Trong cuộc thảo luận 
mới nhất với Chủ tịch COP26 ngài Alok Sharma, Việt 
Nam đã khẳng định mục tiêu đạt mức phát thải ròng 
bằng không trong tương lai gần, trong đó chú trọng 
đến tiêu dùng bền vững và quá trình chuyển dịch xanh 
trong tất cả các ngành kinh tế. Chúng tôi hy vọng 
rằng Việt Nam với lợi thế chiến lược về tiềm năng năng 
lượng tái tạo sẽ tận dụng triệt để tiến bộ công nghệ, 
bắt kịp trục động lực chuyển dịch năng lượng tái tạo 
đang không ngừng gia tăng trên toàn cầu và sự hỗ trợ 
của quốc tế sớm đạt được mục tiêu Net-zero. Đi theo 
hướng xanh không còn được coi là sự đánh đổi để tăng 
trưởng kinh tế, đặc biệt là ở các nước đang phát triển 
như Việt Nam. PDP8 sẽ là thời điểm tốt nhất để Việt 
Nam hiện thực hóa lộ trình phát triển năng lượng tái 
tạo - lĩnh vực đã được chứng minh là xu hướng trong 
tương lai và thành công trong việc đảm bảo nguồn tài 
chính quốc tế cho Việt Nam phục hồi xanh.

Hỏi đáp
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Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng tại 
Việt Nam

PGS. TS. Lê Trung Thành
Viện Trưởng 

Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng

Phát triển VLXD tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam là 
chủ đề quan trọng, được Chính phủ, Bộ Xây dựng, 
các cơ quan nghiên cứu và các doanh nghiệp rất 
quan tâm. Thực tế cho thấy tiêu thụ năng lượng 
cho sản xuất các loại VLXD và để vận hành các 
công trình xây dựng khi đưa vào sử dụng là rất lớn. 

Theo các kết quả khảo sát của Viện Vật liệu xây 
dựng (VIBM), để sản xuất ra 1 tấn xi măng thông 
thường phải tiêu hao khoảng 100 kWh điện và 
tiêu hao nhiệt năng khoảng 865.000 kcal; tiêu 
hao năng lượng trung bình vận hành các công 
trình là 150 kWh/m2/năm đối với tòa nhà văn 
phòng; 320 kWh/m2/năm đối với trung tâm 
thương mại; 145 kWh/m2/năm đối với bệnh viện.

Phát triển VLXD tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam 
là một trong những nội dung quan trọng đã được 
đề cập trong Chiến lược phát triển vật liệu xây 
dựng thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 
2050 tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Trong đó, giảm tiêu thụ năng 
lượng để sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng 
chủ yếu đã được đặt mục tiêu xuống dưới ngưỡng 
như sau: tiêu hao nhiệt năng: 730 kcal/kg clan-
ke xi măng; 1100 kcal/kg sản phẩm gạch ceram-
ic; 2300 kcal/kg sản phẩm sứ vệ sinh; 1500 kcal/
kg sản phẩm kính. Tiêu thụ điện năng: 0.930 kWh/
kg xi măng; 0.12 kWh/kg sản phẩm gạch ceramic; 
0.5 kWh/kg sản phẩm sứ vệ sinh; 0.1 kWh/kg sản 
phẩm kính. Đồng thời, tiếp tục phát triển các sản 

phẩm gạch không nung kích thước lớn, cấu kiện, 
tấm tường, vật liệu nhẹ nhằm giảm thời gian thi 
công và tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà sử dụng. 
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về 
các công trình xây dựng sử dụng năng lượng 
hiệu quả. Trong đó, quy định những yêu cầu kỹ 
thuật (tổng nhiệt trở, hệ số SHGC của kính, chỉ 
số truyền nhiệt tổng OTTV, hệ số dẫn nhiệt) bắt 
buộc phải tuân thủ đối với lớp vỏ bao che công 
trình khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các 
công trình có tổng diện tích sàn từ 2500m2  trở lên.

Phát triển các sản phẩm VLXD tiết kiệm năng lượng 
đáp ứng các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn và 
mục tiêu Chiến lược phát triển VLXD đã và đang 
được triển khai tại nhiều trung tâm nghiên cứu và 
doanh nghiệp sản xuất. VLXD tiết kiệm năng lượng 
chủ yếu dùng cho kết cấu bao che công trình (tường 
ngoài, mái), khi sử dụng vào công trình với kết cấu 
và kích thước tối ưu sẽ tiết kiệm năng lượng hơn so 
với các sản phẩm truyền thống cùng chủng loại.

Ở Việt Nam hiện nay, khoảng 50% nhà cao tầng 
được trang bị hệ thống điều hòa trung tâm, đã và 
đang tiêu thụ khá lớn điện năng. Tuy nhiên, yêu cầu 
sử dụng hệ thống điều hòa phụ thuộc rất nhiều vào 
hiệu quả cách nhiệt của các kết cấu bao che. VIBM 
đã nghiên cứu tính toán tổn thất nhiệt cho 24 công 
trình tiêu biểu cho nhà cung cư và văn phòng, với 
hai khu vực miền Bắc, miền Nam. Kết quả cho thấy 
tỷ lệ nhiệt truyền qua tường và kính là khá lớn (10 – 
40% đối với miền Bắc, 6 – 32% đối với miền Nam, tùy 
thuộc vào loại công trình nhà văn phòng hay chung 
cư). VIBM đồng thời cũng đã hợp tác với Trường Đại 
học Stuttgart (Đức) và một số tổ chức khác nghiên 
cứu phát triển, ứng dụng VLXD trong các công trình 
xây dựng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam thông 
qua dự án “Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí 
hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam”. 
Kết quả nghiên cứu thử nghiệm cho thấy hệ số dẫn 
nhiệt trung bình đạt 0.363 W/moK đối với gạch đất 
sét nung (loại hai lỗ); 0.142 W/moK đối với gạch 

“VIBM đã xây dựng tiêu chí 
dán nhãn năng lượng cho sản 
phẩm VLXD tiết kiệm năng 
lượng. Các kết quả nghiên 
cứu của VIBM sẽ được Bộ Xây 
dựng xem xét để đưa vào các 
quy định kỹ thuật cần thiết và 
ban hành trong thời gian tới.”

PSG. TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện vật liệu xây dựng (VIBM), Bộ Xây dựng
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bê tông khí chưng áp AAC, 0.739 W/moK đối với 
gạch bê tông. Đối với vật liệu kính, kết quả nghiên 
cứu cho thấy kính đơn tiết kiệm năng lượng có tính 
năng tốt hơn rất nhiều so với kính đơn cường lực 
thường được sử dụng trong công trình xây dựng.
Các nghiên cứu đều khẳng định việc thay thế các 
loại vật liệu truyền thống hiện nay (gạch đặc đất 
sét nung, kính trong,...) bằng các loại vật liệu tiết 
kiệm năng lượng (gạch bê tông khí chưng áp AAC, 
gạch bê tông có khoang rỗng, tấm tường acotec, 
kính tiết kiệm năng lượng,...) là rất hiệu quả. Trên cơ 
sở các kết quả nghiên cứu, VIBM đã xây dựng tiêu 
chí dán nhãn năng lượng cho sản phẩm VLXD tiết 
kiệm năng lượng. Nhãn dự kiến sẽ cung cấp các 
thông tin về tính năng nhiệt của vật liệu. Ví dụ: Hệ 
số hấp thụ nhiệt mặt trời (SHGC), hệ số xuyên sáng 
(VLT) đối với kính; Hệ số truyền nhiệt (U), độ kín khí 
đối với cửa; hệ số dẫn nhiệt (ʎ) đối với vật liệu tường 
bao. Các kết quả nghiên cứu của VIBM sẽ được 
Bộ Xây dựng xem xét để đưa vào các quy định kỹ 
thuật cần thiết và ban hành trong thời gian tới.

Với sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Xây dựng, các 
cơ quan nghiên cứu và các doanh nghiệp, trong 
tương lai gần thị phần tiêu thụ các sản phẩm VLXD 
tiết kiệm năng lượng tại thị trường Việt Nam chắc 
chắn sẽ có bước tăng trưởng và trực tiếp góp phần 
quan trọng trong việc tạo dựng các công trình xây 
dựng và đô thị tiết kiệm năng lượng, xanh và PTBV.

Ông có thể chia sẻ về vai trò của VLXD trong mục 
tiêu giảm phát thải CO2 tại Việt Nam?
 
VLXD có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế 
xã hội tại Việt Nam, hàng năm Việt Nam sản xuất 
khoảng 100 triệu tấn xi măng, 600 triệu m2 gạch 
ốp lát, 19 triệu sản phẩm sứ vệ sinh, 230 triệu m2 
kính xây dựng, 20 tỷ viên gạch đất sét nung,… 
Nếu giảm được lượng than, điện và phát thải CO2 
trong sản xuất VLXD sẽ trực tiếp giảm phát thải 
CO2 tại Việt Nam. Đồng thời, ứng dụng VLXD tiết 
kiệm năng lượng vào công trình xây dựng cũng 
sẽ làm giảm tiêu thụ điện năng, gián tiếp giúp 
giảm phát thải CO2 đối với công trình xây dựng.   

Thách thức lớn nhất và những giải pháp trong việc 
thúc đẩy sản phẩm và vật liệu xây dựng tiết kiệm 
năng lượng là gì? 

Thách thức lớn nhất trong việc thúc đẩy các vật liệu 
tiết kiệm năng lượng là chất lượng và giá thành của 
chúng. Chúng ta nên hướng tới việc chứng nhận và 
định giá hợp lý các sản phẩm VLXD tiết kiệm năng 
lượng. Việc thực hiện xây dựng tiết kiệm năng lượng 
đòi hỏi chủ đầu tư, các nhà tư vấn thiết kế và công 
nhân xây dựng phải thông thạo về công nghệ và 
phối hợp chặt chẽ.  

Hình 1. Đo thông số quang học của kính tiết kiệm năng lượng tại Viện Vật liệu xây dựng
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