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HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM 
VIỆN KI ẾN TRÚC 

-------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 
 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ  

Nghiên cứu “Định lượng tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam – Giai đoạn I” 
(Đã thông qua Tọa đàm ngày 16/9/2015 tại Hội Kiến trúc sư Việt Nam) 

 

Căn cứ kế hoạch nghiên cứu đề tài: “Định lượng Tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam (TCKTXVN)” được lãnh đạo Hội Ki ến trúc 
sư Việt Nam (Hội KTS Việt Nam) phê duyệt ngày 25 tháng 6 năm 2015. Viện Kiến trúc phối hợp với các nhóm chuyên gia thuộc Hội 
và một số chuyên gia thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã khẩn trương tổ chức triển khai (Giai đoạn I). Đến nay, 
các nội dung nghiên cứu cơ bản của đề tài đã được thống nhất giữa các nhóm chuyên gia nghiên cứu. Trên cơ sở này, Viện Kiến trúc 
cùng các nhóm chuyên gia nghiên cứu đã tổ chức cuộc Tọa đàm vào ngày 16/9/2015 tại trụ sở Hội KTS Việt Nam. Dưới đây là các 
nội dung chính đã thông qua tại cuộc Tọa đàm:    

Các căn cứ nghiên cứu 

- Tuyên ngôn Kiến trúc xanh của Hội KTS Việt Nam được công bố ngày 27/4/2011. 

- Quyết định số 44/QĐ-KT ngày 19/6/2015 của Chủ tịch Hội KTS Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Kiến trúc xanh Việt Nam. 

- Kế hoạch tổ chức nghiên cứu hoàn thiện TCKTXVN đã được Hội KTS Việt Nam phê duyệt ngày 26 tháng 6 năm 2015. 

Sự cần thiết 

Thế giới sắp bước qua mười lăm năm đầu của thế kỷ 21 với những tiến bộ không ngừng về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, 
nhưng cũng phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu rất đáng ngại. Kiến trúc bền vững – Kiến trúc xanh đã và đang là xu hướng 
tiên tiến, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững trên toàn cầu.  

Tại Vi ệt Nam, từ nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, sự phát triển này cùng quá trình đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ chưa từng có trong lịch sử, 
trên quy mô toàn quốc, đã đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn cấp bách về môi trường bền vững, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng… cần phải được nhanh chóng quan tâm nghiên cứu, tư vấn và xây dựng.    

Kiến trúc là ngành nghệ thuật tạo dựng môi trường - không gian sống của con người, cộng đồng, và bản thân kiến trúc cũng 
đang chịu những tác động to lớn của quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá và của biến đổi khí hậu toàn cầu.  
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Để góp phần tạo lập môi trường sống bền vững cho con người Vi ệt Nam hiện nay và trong tương lai, Hội KTS Việt Nam đã, 
đang và sẽ không ngừng vận động cộng đồng, xã hội và giới kiến trúc sư phấn đấu cho sự nghiệp phát triển Kiến trúc xanh Việt Nam.  

Cùng với việc ban hành “Tiêu chí Kiến trúc Xanh Việt Nam”, Hội KTS Việt Nam xây dựng các giải thưởng, tổ chức đào tạo, 
hội thảo, tọa đàm… để thực sự đẩy mạnh sự nghiệp kiến trúc xanh của đất nước.   

Việc đánh giá, trao giải thưởng cho các công trình Kiến trúc xanh Việt Nam, được Hội KTS Việt Nam triển khai ngay từ năm 
2011. Đến nay đã thành thông lệ, cứ mỗi 2 năm, giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam lại được trao cho những đồ án và tác giả xuất 
sắc.   

Bên cạnh đó, Hội KTS Việt Nam tiến hành nhiều hoạt động liên quan: Tuyên ngôn Kiến trúc xanh của Hội KTS Việt Nam 
được công bố ngày 27/4/2011, Quyết định công nhận bộ tiêu chí KTXVN năm 2012. Từ các tuyên ngôn, tiêu chí này có thể thấy việc 
định lượng còn một khoảng trống cần lấp đầy nhằm phục vụ thiết thực công việc của Hội đồng xét thưởng đánh giá, xếp loại các đồ 
án, công trình tham gia dự thi trao giải KTXVN hàng năm, đảm bảo chính xác và công bằng. Hơn nữa việc lượng hóa các tiêu chí để 
tuyển chọn công trình Kiến trúc xanh Việt Nam năm 2015 - 2016 và các năm tiếp sau được sát sao hơn sẽ góp phần tạo động lực cho 
Kiến trúc xanh Việt Nam. Như vậy, rõ ràng đặt vấn đề “Nghiên cứu Định lượng Tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam” là cần thiết, có 
tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

Mục tiêu của đề tài 

- Lượng hóa các Tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam (TCKTXVN) để cụ thể hóa và định lượng theo phương thức kế thừa các nghiên 
cứu đã được ứng dụng, đánh giá, xếp hạng công trình xanh (CTX) và kiến trúc xanh trên thế giới và trong nước. 

- Lượng hóa các Tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam (TCKTXVN) đã được Hội KTS Việt Nam công bố ngày 27/4/2011.  

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 1 

Nội dung 1.  

1. Phân tích, đánh giá tổng hợp các bộ tiêu chí đánh giá công nhận công trình xanh của các tổ chức quốc tế và trong nước đã áp dụng 
triển khai.  

2. Nhận xét, đánh giá sự tương đồng và khác biệt giữa các bộ tiêu chí CTX và KTXVN. 

Nội dung 2.  

Điều chỉnh nội hàm các tiêu chí thành phần của KTXVN 

Định lượng cho các TCKTXVN bao gồm: các tiêu chí cơ bản và các tiêu chí thành phần.  
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 “Tuyên ngôn Kiến trúc xanh” của Hội KTS Việt Nam công bố ngày 27/4/2011, có 5 tiêu chí lớn (với 25 tiêu chí thành phần): 
Tiêu chí đánh giá KTXVN của Hội KTS Vi ệt Nam 

NỘI DUNG TIÊU CHÍ KI ẾN TRÚC XANH VI ỆT NAM  Ghi chú 

1. ĐỊA ĐIỂM BỀN VỮNG  

Mục tiêu: Nhằm tạo lập cảnh quan hài hòa, bền vững, giảm thiểu  tác động tiêu cực giữa công trình kiến trúc với cảnh quan xung quanh và 
khai thác, phát huy  những yếu tố tự nhiên có lợi cho môi trương sống của con người. 

 

 
 
 
1.1. Vị trí phù hợp với quy 
hoạch được duyệt 

1.1.1.  Nằm trong khu vực qui hoạch đã được duyệt, 
có diện tích đất để xây dựng phù hợp với chức năng 
công trình hiện tại và phát triển trong tương lai. 

  

1.1.2. Thuận tiện cho giao thông, cấp điện, cấp nước, 
thông tin liên lạc.  

  

1.1.3. Tuân thủ các qui định về quản lý quy hoạch, 
về khu bảo vệ và các khoảng cách li đối với các công 
trình xây dựng tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và 
quản lý quy hoạch có liên quan. 

  

 
 
 
1.2. Tác động môi trường 
cảnh quan  
 

1.2.1.  Gìn giữ, bảo tồn hệ  sinh thái, cảnh quan tự  
nhiên: 

 

(a) Không ô nhiễm và không tác động gây ô nhiễm 
môi trường và công trình lân cận. 
(b) Ít can thiệp làm biến đổi địa hình, hệ sinh thái, 
cảnh quan thiên nhiên. 

 

1.2.2. Trong quá trình xây dựng phải có biện pháp 
bảo vệ môi trường, giám sát những ô nhiễm do thi 
công gây ra và những ảnh hưởng đối với khu vực 
xung quanh. 

  

1.3. Phòng / chống thiên tai, 
ứng phó với biến đổi khí hậu 

Giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ thích 
ứng với biến đổi khí hậu. giảm thiểu tác hại của thiên 
tai (lũ lụt, sạt lở đất, bão, lốc…) 

  

1.4. Hòa nhập với cảnh 
quan tự nhiên 
 

Giải pháp không gian kiến trúc vừa thích ứng với 
cảnh quan thiên nhiên vừa góp phần làm tăng giá trị 
cảnh quan thiên nhiên. 

  

1.5. Phục hồi, nâng cấp môi 
trường cảnh quan  
 

Giải pháp tổ chức cây xanh, mặt nước, tiểu cảnh, 
kiến trúc công trình và công nghệ được áp dụng 
nhằm phục hồi và cải thiện điều kiện vi khí hậu và 
nâng cao giá trị cảnh quan tự nhiên khu vực. 
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2. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ  

Mục tiêu: Nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng; hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên và giảm thiểu hiệu ứng 
nhà kính trong việc sử dụng tài nguyên đất đai, nước, năng lượng, vật liệu…để phát triển kiến trúc. 

 

 

 

2.1. Sử dụng hợp lý, tiết 
kiệm đất đai trong xây dựng 

2.1.1. Mật  độ xây dựng, hệ số sử dụng đất  xây dựng 
phù hợp với  tính chất, yêu cầu sử dụng công trình, 
tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực. 

  

2.1.2. Khai thác sử dụng đất hoang hóa, không ảnh 
hưởng đến sản xuất nông nghiệp và bảo tồn hệ sinh 
thái.  

  

2.1.3. Có giải pháp phát triển không gian xanh; khai 
thác không gian ngầm, sử dụng hiệu quả quỹ đất cho 
công trình. 

  

 

 

2.2. Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả 

 

2.2.1. Giải pháp quy hoạch, kiến trúc, lựa chọn vật 
liệu xây dựng, áp dụng công nghệ, trang thiết bị đảm 
bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm tối đa năng lượng; tận 
dụng các nguồn năng lượng sẵn có tại khu vực, năng 
lượng tái sinh;  phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 
hiện hành liên quan. 

  

2.2.2, Sử dụng các hệ thống kiểm soát cũng như hệ 
thống quản lý thích hợp hướng tới giảm thiểu việc sử 
dụng năng lượng của các hệ thống phục vụ công 
trình. 

  

2.3. Khai thác, sử dụng hiệu 
quả không khí và ánh sáng 
tự nhiên: 

Giải pháp quy hoạch, kiến trúc, sử dụng vật liệu 
xây dựng, công nghệ, trang thiết bị đảm bảo sử dụng 
hiệu quả không khí và ánh sáng tự nhiên có lợi cho 
sức khỏe, giảm thiểu  sử dụng điều hòa không khí và 
ánh sáng nhân tạo. 

  

2.4. Sử dụng hiệu quả tài 
nguyên nước 

 

2.4.1. Tiết kiệm nước sạch và tài nguyên nước, tuân 
thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành liên quan. 

  

2.4.2. Có biện pháp tiết kiệm nước, phòng chống rò 
rỉ hiệu quả. 

  

2.4.3. Thu, gom, xử lý và sử dụng lại nước thải, nước 
mưa. 
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2.4.4. Đảm bảo an toàn nguồn nước, không gây ảnh 
hưởng tiêu cức đến sức khỏe con người và môi 
trường sống. 

  

2.5. Sử dụng vật liệu thân 
thiện môi trường 

 

2.5.1. Vật liệu sử dụng cho công trình bảo đảm 
không phát thải độc hại (phát xạ, hóa chất, thải hữu 
cơ…).  

  

2.5.2.  Khuyến khích sử dụng vật liệu tại chỗ, không 
làm suy kiệt tài nguyên, có khả năng tái sử dụng. 

  

2.6. Áp dụng công nghệ 
xanh 

Áp dụng giải pháp kỹ thuật – công nghệ - trang 
thiết bị trong thiết kế, thi công, xây dựng công trình 
kiến trúc, khu đô thị bảo đảm giảm thiểu tiêu hao 
năng lượng, chi phí và ô nhiễm môi trường.   

  

 

 

2.7. Quản lý hiệu quả trong 
xây dựng, khai thác sử dụng 
công trình kiến trúc, khu đô 
thị: 

 

2.7.1. Giải pháp phân loại và xử lý phế thải, không 
gây ô nhiễm lần thứ hai.  

  

2.7.2. Giải pháp tái sử dụng, tái chế các phế liệu xây 
dựng và giảm thiểu lượng rác thải đổ đến các khu 
chôn lấp; tái chế phế thải phát sinh trong suốt quá 
trình sử dụng của công trình. 

  

2.7.3.  Chế độ quản lý việc sử dụng năng lượng, 
nước, vật liệu bảo đảm yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả 
theo quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 
liên quan.  

  

2.7.4.  Giải pháp quản lý vận hành khai thác công 
trình kiến trúc, khu đô thị  bảo đảm giảm lượng phát  
khí thải (CO2), phế thải thấp hơn tiêu chuẩn cho 
phép.  

  

3. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  TRONG NHÀ  

Mục tiêu: Tạo được môi trường trong nhà, có chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe  và  tiện nghi sử dụng hiệu quả  công trình.   

 
 
3.1. Tổ chức không gian 
trong nhà 

 

3.1.1. Tổ chức không gian trong nhà, công trình phù 
hợp với nhu cầu sử dụng, tâm sinh lý con người, 
cộng đồng. 

  

3.1.2. Có không gian cho người tàn tật theo yêu cầu.   
3.1.3. Giải pháp về không gian kiến trúc đáp ứng nhu 
cầu giao tiếp cộng đồng. 

  

 3.2.1. Giải pháp bố cục không gian-hình khối, kết   
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3.2. Vỏ bao che  

 

cấu, kiến trúc vỏ bao che đảm bảo yêu cầu  phòng, 
chống,  giảm thiểu tác động của các yếu tố môi 
trường tự nhiên nhân tạo như: bức xạ nhiệt, ánh sáng, 
gió, mưa..;  yêu cầu  cách nhiệt, che nắng, thông gió, 
độ phản xạ, chiếu sáng, chống ồn và các hiện tượng 
ngưng tụ ẩm hoặc phát tán độc chất.  
3.2.2. Việc sử dụng vật liệu vỏ bao che bảo đảm khai 
thác, tận dụng lợi thế của tự nhiên; sử dụng tiết kiệm 
và hiệu quả  năng lượng.   

  

 
3.3. Vật liệu nội thất  

Việc sử dụng vật liệu nội thất như sơn, thạch 
cao, đồ gỗ, nhựa… bảo đảm không phát thải khí độc 
hại và tác động xấu đến sức khỏe, tâm sinh lý người 
sử dụng. 

  

 
 
 
 
3.4. Chất lượng không khí 
trong nhà  

3.4.1. Không khí trong nhà, đáp ứng yêu cầu vệ sinh, 
sức khỏe cho người sử dụng, có chất lượng cao so 
với  các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

  

3.4.2. Thông gió tự nhiên: 
 

- Khai thác hiệu quả các luồng gió tự nhiên có lợi, 
cung cấp không khí trong lành cho người sử dụng;  
- Hạn chế các luồng gió có hại đến sức khỏe của 
người sử dụng;  

 

3.4.3.  Thông gió cơ khí: 
 

(a)  Đảm bảo không khí, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió 
trong nhà, đáp ứng yêu cầu về tiện nghi và sức khỏe 
cho người sử dụng. 
(b)  Giảm thiểu sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều 
năng lượng cho làm mát và sưởi ấm không gian ở. 

 

2.4.4.  Độ ô nhiễm, độc hai của không khí trong nhà 
thấp hơn tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

  

3.5. Tiếng ồn Đảm bảo mức ồn trong nhà, khu đô thị thấp hơn 
giới hạn cho phép. 

  

3.6. Chiếu sáng 3.6.1. Đảm bảo độ rọi, chỉ số chiếu sáng, hiệu quả thị 
giác, và giảm thiểu năng lượng sử dụng. 

  

 3.6.2. Có  giải pháp quản lý, kiểm soát chiếu sáng 
tiết kiệm năng lượng, thuận tiện  cho việc sử dụng.  

  

4. KIẾN TRÚC TIÊN TI ẾN, BẢN SẮC   

Mục tiêu: Nhằm  hướng tới nền kiến trúc tiến bộ  gắn với kế thừa các giá trị truyền thống, tạo lập bản sắc và thích ứng  với biến đổi khí hậu.  
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4.1. Giải pháp quy hoạch, 
kiến trúc  
 

Tương thích với nhu cầu sống, làm việc của con 
người trong xã hội phát triển, đồng thời giúp cho 
cộng đồng hướng tới các giá trị văn hóa của xã hội 
tương lại. 

  

4.2.Bảo tồn, kế thừa và khai thác các giá trị  văn hóa, kiến trúc truyền thống, đặc 
trưng dân tộc, vùng, miền. 

  

4.3. Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thích ứng với  biến đổi khí hậu; đem 
lại hiệu quả kinh tế, xã hội. 

  

5. TÍNH NHÂN V ĂN, XÃ HỘI BỀN VỮNG  

Mục tiêu: Phát triển kiến trúc phải gắn với mục tiêu tạo lập, gìn giữ, nuôi dưỡng môi trường xã hội ổn định bền vững.  

5.1. Hòa nhập với môi 
trường nhân văn  

Giải pháp quy hoạch, kiến trúc bảo đảm sự hòa 
nhập với yếu tố môi trường nhân văn như: truyền 
thống văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, nếp sống… 

  

5.2.Đáp ứng các nhu cầu vật 
chất, văn hóa tinh thần của 
cá nhân, cộng đồng, dân tộc. 

Giải pháp quy hoạch, kiến trúc phải tôn trọng 
quyền, lợi ích hưởng thụ của cộng đồng dân cư, 
không tạo xung đột, mâu thuẫn, tranh chấp lợi ích; 
bảo đảm sự hòa nhập cộng đồng của người khuyết 
tật; tăng cường sự trợ giúp của xã hội đối với người 
nghèo. 

  

5.3. Tôn trọng, bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản văn 
hóa  

5.3.1.  Tôn trọng, gìn giữ, bảo tồn giá trị các di sản 
văn hóa vật thể và phi vật thể. 

  

5.3.2.  Phát hiện di sản, đề xuất giải pháp giữ gìn và 
đưa di sản gắn bó với hoạt động kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

  

 
 
5.4. Môi trường- kinh tế- xã 
hội ổn định 

 

5.4.1. Đảm bảo hài hòa lợi ích cộng đồng dân  cư  sở 
tại, không gây tác động tiêu cực, góp phần tạo lập sự 
ổn định và phát triển bền vững môi trường- kinh tế- 
xã hội.  

  

5.4.2. Mô hình quản lý hiệu quả, bảo đảm sự tham 
gia của cộng đồng trong quá trình thiết kế, đầu tư 
xây dựng, khai thác sử dung công trình kiến trúc, khu 
đô thị. 
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1. CÁC CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ĐỊNH LƯỢNG TCKTXVN: 

- Các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD 

- Hệ thống tiêu chí CTX Việt Nam (HTTCCTXVN) - VACEE đang được Bộ Xây dựng thử nghiệm. 

- Tham khảo và kế thừa một số bộ tiêu chí của LEED (Mỹ), BREEAM (Anh), Green Star (Australia), Green Mark (Singapore), Lotus 
(VGBC), GBI (Malaysia), Green Building, Evaluation standard for green building, Tiêu chuẩn “3 sao” của Trung Quốc …  

 

2. QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT TCKTXVN 

- Giải thưởng KTXVN dành trao tặng cho các tác phẩm thiết kế kiến trúc và quy hoạch sử dụng các giải pháp kiến trúc xanh đạt các giá 
trị Thẩm mỹ, Bản sắc, Tiên tiến. 

- Đối với những tiêu chí có thể định lượng được: kế thừa hoặc nội suy tỷ trọng đánh giá CTX đang áp dụng thử nghiệm của Bộ XD và 
tham khảo một số nghiên cứu khác có liên quan. (Trong trường hợp tiêu chí thành phần của TCKTX tương ứng về nội hàm với tiêu 
chí thành phần của CTX).  

- Đối với những tiêu chí định tính: sử dụng số phiếu đánh giá của hội đồng xét chọn giải thưởng KTX (sau đó lượng hóa thành tỷ trọng 
điểm). 

- Cần có sự  tương đồng tối đa về nội hàm của hai hệ thống tiêu chí đánh giá công nhận CTX và giải thưởng KTX ở Việt Nam đối với 3 
tiêu chí Địa điểm bền vững;  Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả; Chất lượng môi trường trong nhà. 

- Bắt buộc phải tuân thủ  các văn bản pháp luật và QCKTQG hiện hành liên quan đến quy hoach, kiến trúc và quản lý đô thị  

- Đối với QCVN 09-2013 là không bắt buộc (do Quy chuẩn này đến nay vẫn chưa ban hành chính thức).  

- Mức độ quan trọng/ tỷ trọng các tiêu chí đánh giá sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn và định hướng phát triển kiến 
trúc Việt Nam.  

- Chứng nhận xanh của Lotus, LEED hay Green mark, VACEE… được xem là tài liệu chứng minh để lấy điểm trên từng tiêu chí tương 
ứng trong tiêu chí KTXVN.  

- Đối với tiêu chí 2.2 (khai thác và sử dụng hiệu quả năng lượng tự nhiên và nhân tạo): sẽ cho điểm theo từng giải pháp tiết kiệm năng 
lượng cụ thể, không phân biệt tiết kiệm năng lượng được nhiều hay ít. 

 

 

 



 9 

3. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT TCKTXVN 

3.1 Các tiêu chí bắt buộc phải đạt (Điều kiện tiên quyết – ĐKTQ) 

- Tác phẩm (dự tuyển) phải đạt 40 điểm /68 điểm (là Tổng số điểm của 3 TC 1 Địa điểm bền vững; TC 2: Sử dụng tài nguyên, 
năng lượng hiệu quả và TC 3: Chất lượng môi trường trong nhà); Tác phẩm sau khi đạt các điều kiện tiên quyết, sẽ được đánh 
giá theo thang điểm cho các tiêu chí còn lại để xếp hạng.  

- Điểm khuyến khích sẽ do các thành viên trong Hội đồng quyết định. 

- Điểm liệt: các tác phẩm cần đạt tối thiểu 20 điểm cho từng tiêu chí cơ bản 

3.2 Thang điểm cho 5 tiêu chí cơ bản:  

►Kế thừa tỷ trọng của CTX:  

+ Các TC1: Địa điểm bền vững - TC2: Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả - TC 3: Chất lượng môi trường trong nhà (đối với CT 
Kiến trúc) /Chất lượng môi trường trong khu đô thị hoặc nông thôn (đối với khu Quy hoạch): chiếm từ 65 ÷ 70% 

 + TC2: Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả gấp khoảng 2 lần TC1/TC3.  

► Tiêu chí quan trọng mà kiến trúc Việt Nam đang hướng tới. 

+ “TC4: Kiến trúc tiên tiến, bản sắc và TC 5: Tính nhân văn –xã hội bền vững”: chiếm từ 30 ÷ 35%  

3.3 Thang điểm cho các tiêu chí thành phần:  

+ Trong từng tiêu chí cơ bản: Các giải pháp liên quan đến tính sáng tạo, tính dự báo/ tiên tiến, bản sắc sẽ có mức độ quan trọng cao 
hơn là các giải pháp kỹ thuật, quản lý. 

+ Các tiêu chí thành phần không đủ cơ sở để định lượng: sử dụng hình thức đánh giá (đạt/không đạt hoặc đồng ý/không đồng ý). Trên 
cơ sở đó phiếu đánh giá sẽ quy đổi thành tỷ trọng thang điểm của tiêu chí 

+ Các tiêu chí khuyến khích (được cộng điểm cho từng tiêu chí): các giải pháp thiết kế, ứng dụng công nghệ, sử dụng vật liệu đạt các 
yêu cầu về kỹ thuật, yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật ngành, song vẫn tạo được tính thẩm mỹ, sáng tạo, tiên tiến, bản sắc, xã hội và 
nhân văn. 
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4. ĐỊNH LƯỢNG CÁC TCKTXVN  

            4.1. Thang điểm các tiêu chí cơ bản của TCKTXVN 

 

BẢNG 1: THANG ĐIỂM CHO 5 TIÊU CHÍ CƠ BẢN 

 

 

►13 thành viên tham dự Tọa đàm ngày 16/9/2015 đã thống nhất với thang điểm của các tiêu chí cơ bản như sau:  

TC 1: Địa điểm bền vững:    15 điểm  

TC 2:  Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả: 40 điểm 

TC 3: Chất lượng môi trường trong nhà:   13 điểm 

TC4: Kiến trúc tiên tiến, bản sắc:    17 điểm  

TC 5:Tính nhân văn –xã hội bền vững:   15 điểm 

 

STT Tiêu chí Cơ sở đề xuất 

(Đề nghị cho ý 
kiến) 

 

Điểm 

 

Hội đồng lần 1 Đề xuất của nhóm  
nghiên cứu 

Hội đồng lần 2 

I. ĐỊA ĐIỂM BỀN VỮNG  15 10 15 15 
II. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, NĂNG 

LƯỢNG HIỆU QUẢ 
 35 35 35 40 

III. CH ẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  TRONG 
CÔNG TRÌNH VÀ TRONG KHU ĐÔ 
THỊ/NÔNG THÔN 

 20 20 15 13 

IV. KI ẾN TRÚC TIÊN TI ẾN, BẢN SẮC  15 20 20 17 
V. TÍNH XÃ H ỘI – NHÂN VĂN BỀN VỮNG  15 15 15 15 
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4.2. Thang điểm cho các tiêu chí thành phần của TCKTXVN 
 

BẢNG SỐ 2: THANG ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ KTXVN (GIAI ĐOẠN I)  
 

 
 

STT TIÊU CHÍ 
Tổng số 
điểm/ Tỷ 
trọng % 

 
Điểm kỹ 

thuật, QL 

 
Điểm 
Kiến 
trúc 

1 ĐỊA ĐIỂM BỀN VỮNG 15   
1.1. Địa điểm xây d ựng ph ù hợp với quy ho ạch  ĐKTQ 
 Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, kiến trúc và quản lý 

quy hoạch   
ĐKTQ 

 a. Có giấy phép quy hoạch 
b. Có giấy phép xây dựng 

 

1.2. Bảo vệ môi tr ường, cảnh quan t ự nhi ên  15  
1.2.1. Gìn giữ, bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan tự  nhiên  7  

(a) Không gây ô nhiễm môi trường và công trình lân cận.   1  

(b) Không can thiệp làm biến đổi địa hình tự nhiên, hệ sinh thái, cảnh quan thiên 
nhiên 

  3 

(c) Phục hồi, cải thiện, nâng cấp môi trường, cảnh quan, điều kiện vi khí hậu   2 

(d) Có biện pháp giám sát, kiểm soát hạn chế những ô nhiễm ( không khí, tiếng ồn, 
nguồn nước…) trong quá trình thi công xây dựng. 

 1  

1.2.2. Đảm bảo an toàn, độ bền vững của công trình liền kề và môi trường khu vực 
xung quanh.   

 2  

1.2.3. Hòa nhập với cảnh quan tự nhiên; Phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu 

  6 

(a) Giải pháp Quy hoạch, kiến trúc thích ứng và góp phần làm tăng giá trị cảnh quan 
thiên nhiên 

  3 

(b) Giải pháp Quy hoạch, kiến trúc, sử dụng công nghệ giảm thiểu những thiệt hại 
do biến đổi khí hậu (lũ lụt, sạt lở đất, bão, lốc…). Hạn chế phát thải khí nhà kính 
và CO2. 

  3 

2 SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ 40   
2.1.  Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) và các văn bản pháp luật hiện 

hành về : Các chỉ tiêu sử dụng đất; Sử dụng năng lượng; Sử dụng tài nguyên 
nước; Sử dụng nguyên vật liệu trong xây dựng 

  ĐKTQ 

2.2. Khai thác và s ử dụng hi ệu qu ả đất đai trong xây d ựng  12  
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2.2.1. Không xây dựng trên đất có giá trị môi trường sinh thái và đất nông nghiệp năng 
xuất cao 

 4  

2.2.2. Có giải pháp tiết kiệm đất xây dựng (tích hợp các chức năng sử dụng):  8  
 a) Đầu tư tập trung hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội  2  
 b) Khai thác hiệu quả không gian ngầm   2  
 c) Giảm mật độ xây dựng thấp hơn QCXD, đồng thời tăng tỷ lệ đất xây dựng 

cho các dịch vụ công cộng 
 2  

 d) Cân bằng giữa yếu tố tự nhiên và nhân tạo   2  
2.3. Khai thác và s ử dụng hi ệu qu ả tài nguyên n ước  12  
2.3.1 Giải pháp quy hoạch, kiến trúc, lựa chọn vật liệu xây dựng, áp dụng công nghệ, 

trang thiết bị đảm bảo: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước, phòng chống rò rỉ 
hiệu quả; Thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải, nước mưa         

 5  

2.3.2 An toàn nguồn nước, không gây ảnh hưởng đến mực nước ngầm; không xâm 
hại các tầng địa chất, địa mạo tự nhiên;  

 4  

 2.3.3 Chống ô nhiễm nguồn nước sạch. Bảo tồn và bổ xung nguồn nước ngầm. Sử 
dụng nguồn nước phi truyền thống ≤10% đối với nhà ở, ≤15% trong khách sạn 
và ≤20% trong các công trình công sở, thương mại. 

 3  

2.4. Khai th ác và sử dụng hi ệu qu ả năng lượng   10  

2.4.1. Giải pháp quy hoạch, kiến trúc, lựa chọn vật liệu xây dựng, áp dụng công nghệ, 
trang thiết bị đảm bảo:                                                                                                                        

 7  

a) Sử dụng hiệu quả năng lượng tự nhiên (mặt trời, địa nhiệt…), khai thác và tận 
dụng tối đa năng lượng tái tạo khác (các nguồn năng lượng sẵn có tại khu vực, 
năng lượng tái sinh…). Sử dụng năng lượng tái tạo ≥ 5% toàn bộ năng lượng 
tiêu thụ trong toàn công trình.      

 4  

b) Thông gió chiếu sáng, chiếu nắng tự nhiên  3  

2.4.2 Sử dụng các hệ thống kiểm soát, quản lý năng lượng trong công trình theo 
hướng giảm thiểu sử dụng năng lượng (như hệ thống EMS - Energy 
Management System…) 

 3  

2.5. Khai thác và s ử dụng hi ệu qu ả nguy ên vật liệu ( vỏ bao che v à nội th ất 
công trình) 

 6  

2.5.1 Giảm thiểu việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch  1  
2.5.2 Sử dụng các nguyên vật liệu có chứng nhận không phát thải độc hại gây tác hại 

cho môi trường (các chất phát xạ, hóa chất, thải hữu cơ…) và có khả năng tái 
sử dụng. 

 1  

2.5.3 Sử dụng vật liệu có chứng nhận xanh về quy trình khai thác và sản xuất nguyên 
vật liệu  

 1  

2.5.4 Sử dụng vật liệu tại chỗ, không làm suy kiệt tài nguyên  1  
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2.5.5 Sử dụng vật liệu làm vỏ bao che bảo đảm:  
- Tiết kiệm và hiệu quả  năng lượng (diện tích mở được cửa sổ ngoài phải ≥30% 
tổng diện tích cửa sổ ngoài);  
- Cách âm và giảm tiếng ồn trong mức cho phép (về ban ngày và ban đêm). 

 1  

2.5.6 Sử dụng các vật liệu nội thất (thạch cao, sơn, vec ni, vật liệu ốp lát, thảm, 
composite …) đã được kiểm định và được phép lưu hành trên thị trường. Có  60 
– 70% tường trong công trình sử dụng vật liệu không nung.  

 1  

3 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG TRÌNH VÀ 
TRONG KHU ĐÔ THỊ/NÔNG THÔN 

13   

3.1. Tổ chức không gian b ên trong công trình /khu đôthi ho ặc nông thôn    3 
3.1.1. Phù hợp với nhu cầu sử dụng, tâm sinh lý con người và cộng đồng:   1 

 (a) 75% diện tích sàn có tầm nhìn ra ngoài đáp ứng tiêu chuẩn      

 (b) Khai thác hiệu quả các tầm nhìn, đồng thời không gây phiền toái tuyến nhìn 
trong khu ở. 

   

3.1.2. Giải pháp về không gian kiến trúc đáp ứng nhu cầu giao tiếp cộng đồng và thuận 
lợi cho người sử dụng 

  2 

3.2. Giải pháp ki ến trúc, k ết cấu, kỹ thu ật hạn ch ế các yếu tố bất lợi của tự 
nhiên. 

  3 

3.3. Chất lượng âm thanh, thông gió, chiếu sáng, không khí   7  
3.3.1. Tuân thủ các quy chuẩn hiện hành ĐKTQ 
3.3.2.  Âm thanh: đảm bảo mức ồn cho phép trong nhà và khu vực lân cận  1  
3.3.3 Thông gió:  2  
 a) Khai thác hiệu quả các luồng gió tự nhiên có lợi, cung cấp không khí trong 

lành cho người sử dụng;  
- Hạn chế luồng gió có hại đến sức khỏe của người sử dụng. 
- Tạo được thông gió tự nhiên xuyên phòng  
- Có giải pháp thiết kế chống nóng, giảm nhận bức xạ mặt trời của tường và mái 
nhà. 

 1  

 b) Khai thác hiệu quả luồng gió cơ khí: 
- Đáp ứng yêu cầu tiện nghi, sức khỏe cho người sử dụng. 
- Giảm thiểu sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng  

 1  

3.2.4 Chiếu sáng: Đảm bảo độ rọi, chỉ số chiếu sáng, hiệu quả thị giác, đáp ứng yêu 
cầu vệ sinh, sức khỏe cho người sử dụng 

 2  

3.2.5 Không khí: Độ ô nhiễm, độc hai của không khí trong nhà thấp hơn tiêu chuẩn, 
quy chuẩn hiện hành. 

 2  

4 KIẾN TRÚC TIÊN TIẾN, BẢN SẮC 17   
4.1.  Giải pháp quy ho ạch, ki ến trúc  tầm nh ìn tiên ti ến về nhu c ầu sống, l àm việc 

cuả con ng ười trong t ương lai 
  10 

 a) Hướng tới các xu hướng sáng tác hiện đại   6 
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 b) Hướng tới các giá trị văn hóa nghệ thuật của xã hội trong tương lai   4 
4.2. Giải pháp quy ho ạch, ki ến trúc có bản sắc   7 
4.2.1 Bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa, giá trị kiến trúc truyển thống đặc trưng của 

vùng, miền: 
  5 

 a)Bảo tồn và phát triển giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.   2 

 b) Cấu trúc, tổ chức không gian truyền thống đối với nhà ở và công trình công 
cộng 

  1 

 b) Phong cách/ đặc điểm kiến trúc truyền thống đặc sắc.   1 
 c) Phương thức, sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống   1 
4.2.2. Tăng thêm giá trị môi trường cảnh quan tự nhiên và môi trường kiến trúc văn 

hóa của khu vực.   
  2 

5 TÍNH XÃ HỘI - NHÂN VĂN BỀN VỮNG 15   
5.1. Bảo đảm sự hòa nh ập với truy ền thống v ăn hóa, l ịch sử, tín ng ưỡng, 

phong t ục tập quán… c ủa địa phương . 
  5 

5.2. Đáp ứng các nhu c ầu vật ch ất, văn hóa, tinh th ần của cá nhân, c ộng đồng, 
dân tộc. 

  6 

5.2.1 Góp phần nâng cao chất lượng sống của người khuyết tật    3 
5.2.2. Không tạo sự xung đột, mâu thuẫn, tranh chấp lợi ích và đảm bảo hòa nhập với 

cộng đồng 
  3 

5.3. Đảm bảo môi tr ường - kinh t ế- xã hội ổn định   4 
5.3.1. Góp phần tăng trưởng việc làm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.   2 

5.3.2. Tôn trọng, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong quá trình thiết kế, đầu 
tư xây dựng, khai thác sử dung công trình kiến trúc, khu vực quy hoạch. 

  2 

   Tổng số điểm 100  47 
 

53 
 

 

 

4.3. Các tiêu chí bắt buộc(ĐKTQ) 

Bảng số 3: CÁC TIÊU CHÍ BẮT BUỘC (ĐKTQ) 

STT TIÊU CHÍ THÀNH PH ẦN ĐKTQ 

1. 
Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về 
quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy hoạch, phù 
hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã 
hội của đại phương   

ĐKTQ 
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2. 
tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các 
văn bản pháp luật hiện hành về: Các chỉ tiêu sử 
dụng đất; sử dụng năng lượng; sử dụng tài 
nguyên nước; sử dụng nguyên vật liệu trong 
xây dựng, an toàn, phòng chống cháy nổ, hạ 
tầng kỹ thuật 

ĐKTQ 

3. 
Các dự án qui hoạch, xây dựng, công trình kiến 
trúc không có tranh chấp, khiếu kiện về đất đai 
hoặc gặp rắc rối về pháp luật 

ĐKTQ 

 

5. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, CH ẤM ĐIỂM VÀ X ẾP LOẠI  

5.1 Phương thức đánh giá 

- Đánh giá bằng điểm số cho từng tiêu chí thành phần, tiêu chí lớn. 

- Những tiêu chí thành phần không thể định lượng: đánh giá bằng phiếu của thành viên Hội đồng chấm giải thưởng. (Đạt/Không đạt). 
Trên cơ sở các phiếu này, tổ kỹ thuật sẽ lượng hóa thành tỷ trọng thang điểm.  

- Hồ sơ tuân thủ: đánh giá theo bảng check - list. 

5.2 Xếp loại:  

- Các giải thưởng KTXVN: phải đạt các tiêu chí bắt buộc (ĐKTQ) 

- Giải vàng của năm: đạt trên 85 điểm  

- Giải theo chuyên đề: đạt trên 70 điểm  

 

6. KIẾN NGHỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN (tham d ự Tọa đàm) 

- Nên có giải thưởng KTXVN trao riêng cho hai thể loại tác phẩm (dự tuyển): Quy hoạch và Kiến trúc công trình. (Có thể tiếp tục 
nghiên cứu hệ thống thang điểm TCKTX riêng cho từng thể loại). 

 

7. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 

7.1. Đối với xã hội 

- Góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về kiến trúc xanh, xây dựng môi trường sống bền vững ở Việt Nam. 
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- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, của xã hội về kiến trúc xanh, xây dựng môi trường sống bền vững trong phát triển đô thị và xây 
dựng nông thôn mới. 

7.2. Đối với ngành kiến trúc 

- Tạo cơ sở quan trọng để phục vụ Hội KTS Việt Nam tiến hành phân loại, đánh giá và trao giải thưởng KTXVN giai đoạn 2015 - 
2016. 

- Nâng cao kiến thức chuyên môn, động viên và định hướng sáng tác của các kiến trúc sư về quy hoạch, thiết kế kiến trúc, nghiên 
cứu… theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường và phù hợp với văn hóa Việt Nam.  

7.3. Đối với doanh nghiệp 

- Cung cấp thêm kênh thương hiệu để khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào lĩnh vực phát triển kiến trúc xanh. 
 

8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo: KTS Nguyễn tấn Vạn; PGS.TS.KTS Nguyễn quốc Thông; KTS Khương văn Mười. 

2. Các nhóm chuyên gia nghiên cứu trực tiếp: 

a/ Viện Kiến trúc (Hội KTS VN) và các chuyên gia 

� Chủ nhiệm: ThS.KTS Lã kim Ngân  

� Các chuyên gia: GS.TS.KTS Nguyễn Hữu Dũng; KTS Đinh Văn Hoàn; PhD Nguyễn Văn Muôn, Ths.KTS Đinh thị Hải 
Yến; Ths.KTS Nguyễn Kim Anh. 

b/ Nhóm nghiên cứu phía Bắc:  

� Chủ trì: PhD.Nguyễn Văn Muôn   

� Các chuyên gia: GS.TS Phạm Ngọc Đăng; PGS.TS Phạm Đức Nguyên; TS.KTS Lê Bích Thuận; PGS.TS.KTS Hoàng 
mạnh Nguyên;... 

c/ Nhóm nghiên cứu phía Nam:  

� Chủ trì: KTS Trần Khánh Trung (Câu lạc bộ Kiến trúc Xanh thuộc Hội KTS TP HCM) 

� Các chuyên gia: KTS Nguyễn Trường Lưu; TS KTS Lê Thị Hồng Na; KTS Lý Thị Thúy Hương; KTS Phạm Quang 
Hân; TS.KTS Trần Văn Thành; ThS.KS Đỗ Hữu Nhật Quang; ThS.KTS Vũ Linh Quang; ThS KTS Vũ Quang Hùng; 
ThS KTS Trần Thành Vũ. 

 


