
So sánh các hệ thống chứng nhận LOTUS, LEED, EDGE



INTRODUCTION
Giới thiệu

VIETNAM GREEN BUILDING COUNCIL – VGBC.
Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam – VGBC.

Is a non-profit organization in Vietnam, specialized in sustainable development and
green building, through a set of objectives and activities.

là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững và công trình xanh, thông qua các
mục tiêu chính

A member of

Raising awareness 
and advocacy

Nâng cao nhận thức
Vận động chính sách

Green building 
training program

Chương trình đào tạo
về công trình xanh

LOTUS Certification 
system

Hệ thống chứng nhận
LOTUS

Vietnam Green 
Database

Cơ sở dữ liệu về Thiết bị, 
Vật liệu & Dịch vụ



GREEN BUILDING CERTIFICATION SYSTEM COMPARISON
So sánh về các hệ thống chứng nhận công trình xanh

LOTUS
LEED

Leadership in Energy & 
Environmental Design

EDGE
Excellence in Design for 

Greater Efficiencies



GENERAL COMPARISON
So sánh tổng quan
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LOTUS LEED EDGE

Organizations/Owners
Tổ chức phát triển hệ thống

VGBC USGBC IFC – World Bank 
Group

Type of organization
Loại hình tổ chức

Non-profit organization
Tổ chức phi lợi nhuận

Non-profit organization
Tổ chức phi lợi nhuận

Development institution
Cơ quan phát triển

Year active of organization
Năm ra đời của tổ chức

2007 1993 1956

Certification body (World)
Cơ quan đánh giá (thế giới)

VGBC & Independent 
external assessors

VGBC & chuyên gia đánh giá
độc lập

GBCI

GBCI

Certification body (Vietnam)
Cơ quan đánh giá (Việt Nam)

SGS Vietnam

Membership program
Chương trình hội viên

✓ ✓ 



GENERAL COMPARISON
So sánh tổng quan
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LOTUS LEED EDGE

Type of certification
Loại hình chứng nhận

Voluntary

Released year
Năm phát hành

2010 1998 2013

Target market
Thị trường

Vietnam US and 
International market Emerging countries

Application (World)
Ứng dụng (thế giới) 

All 51 projects + 111,000 projects 6,489,000 m2

Certified 17 projects + 94,000 projects 3,547,500 m2

Application (Vietnam)
Ứng dụng (Việt Nam)

All 51 projects 168 projects 1,017,300 m2

Certified 17 projects 54 projects 850,000 m2

Latest version
Phiên bản mới nhất

v3 v4.1 v2.1



GENERAL COMPARISON
So sánh tổng quan
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LOTUS LEED EDGE

New Construction  
Major Renovation

Công trình Xây mới & Cải
tạo quy mô lớn

Homes, Dwelling units
(Nhà ở) ✓ ✓ ✓

Multi-Family 
Residential Buildings
(Chung cư cao tầng)

✓ ✓ ✓

Non-Residential 
Buildings
(Công trình phi nhà ở)

✓ ✓ ✓

Industrial buildings
(Công trình công nghiệp) ✓ ✓ ✓

Existing buildings
Công trình đang vận hành

✓ ✓ ✓

Interior spaces
Không gian nội thất

✓ ✓ 

Neighborhood Development
Quy hoạch khu vực

 ✓ 

Cities & Communities
Thành phố & Khu cộng đồng

 ✓ 



GENERAL COMPARISON
So sánh tổng quan

LOTUS LEED EDGE

System structure
Cơ cấu hệ thống

Point-based system Design performance-
based

Certification conditions
Điều kiện chứng nhận

- Meet all 08 Prerequisites
- Score at least 40/108 points

- Meet all 12 Prerequisites
- Score at least 40/110 points

Reach 20% efficiencies each at:
- Energy
- Water
- Embodied energy in materials

Certification & Classification
Chứng nhận & xếp hạng

04 classification levels (based on total points scored) no classification level

Certified Silver Gold Platinum EDGE Certified

Audit
Kiểm duyệt

Submitted documents ✓ ✓ ✓

On-site audit   ✓

Certificate
Chứng nhận

Design (preliminary) ✓  ✓

As-built (official) ✓ ✓ ✓

Validity
Thời hạn giá trị

New construction 5 years (renewable) Non-applicable Non-applicable

Existing projects 5 years (renewable) 1 year (renewable) Non-applicable
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GENERAL COMPARISON
So sánh tổng quan
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LOTUS LEED EDGE

Accreditation program
Chương trình cấp chứng nhận chuyên gia

✓ ✓ ✓

Level of Credentials
Cấp độ chuyên gia

LOTUS AP
LEED Green Associates
LEED APs
LEED Fellows

EDGE Experts

Number of Specialties
Số lượng chuyên ngành

1 5
LEED BD+C
LEED ID+C
LEED O+M
LEED ND
LEED Homes

1

Technical Manuals 
Hướng dẫn Kỹ thuật

Free $249: Hard copies
$219: e-documents Free

Supporting tools
Công cụ hỗ trợ

Free Free Free

Working platform
Nền tảng làm việc

Emails
(certification@vgbc.vn)

LEED Online
Arc EDGE Apps



GENERAL COMPARISON
So sánh tổng quan
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LOTUS LEED EDGE

Resource 
Efficiencies

Hiệu quả tài nguyên

Energy efficiency
Hiệu quả sử dụng năng lượng ✓ ✓ ✓

Water efficiency
Hiệu quả sử dụng nước ✓ ✓ ✓

Material use efficiency
Hiệu quả sử dụng vật liệu ✓ ✓ ✓

Occupant 
wellness

Tiện nghi & Sức khỏe

Indoor Environmental Quality
Chất lượng không khí trong nhà ✓ ✓ 

Building occupant comforts
Tiện nghi người sử dụng ✓ ✓ 

Environmental 
impacts

Tác động tới môi
trường

Location & Transportation
Địa điểm & giao thông ✓ ✓ 

Negative impacts on site
Tác động tiêu cực tới khu đất ✓ ✓ 

Waste & Pollution management
Quản lý rác thải & ô nhiễm ✓ ✓ 

Implementation & Innovation
Quy trình triển khai & Sáng tạo ✓ ✓ 



So sánh chi tiết & phân tích chuyên sâu



DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết

✓ Most popular rating system & adaptation 
(hệ thống đánh giá phổ biến nhất)

✓ Similar structure
(có sự tương đồng về cấu trúc)

✓ Wide range of applications: 
(ứng dụng rộng rãi)

➢ Multi Family Residential projects 
(Công trình chung cư)

➢ Office buildings 
(Tòa nhà văn phòng)

➢ Hotels 
(Khách sạn)

➢ Factories & Manufacturing facilities 
(Nhà máy & cơ sở sản xuất)
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LOTUS v3 

New Construction
LEED v4 BD+C 

New ConstructionVs.

LOTUS v3 NC
Categories

LEED v4 BD+C
Categories



DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết

LOTUS LOTUS LEED

Codes, standards & regulations
Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

Vietnam US

Energy efficiency 
Hiệu quả năng lượng

QCVN 09:2017/BXD
• Chưa phổ biến trong thực tiễn thiết kế

và triển khai dự án, nhưng dễ dàng tiếp
cận và thực hiện với kỹ sư, kiến trúc sư
trong nước trong việc tìm hiểu, thực
hiện và áp dụng

ASHRAE 90.1-2010
• Chưa phổ biến với đa số kỹ sư, kiến trúc

sư trong nước nên sẽ kéo dài thời gian
thiết kế do phải tìm hiểu, thực hiện, áp
dụng và kiểm tra tuân thủ

Fresh air supply
Cấp khí tươi vào công trình

TCVN 5687:2010
• Dễ dàng áp dụng trong việc thiết kế và 

triển khai dự án

ASHRAE 62.1-2010
• Chưa phổ biến trong thực tiễn thiết kế

và triển khai nên sẽ kéo dài thời gian
thiết kế và thực hiện

Construction activities pollution control
Quản lý ô nhiễm trong quá trình xây dựng

n/a
• Yêu cầu nhà thầu phải thực hiện một số

biện pháp giảm ô nhiễm, thực tiễn này
còn mới tại Việt Nam.

• Có hướng dẫn tham khảo trong LOTUS
Technical Manual.

US EPA GCP 2012
• Yêu cầu nhà thầu phải thực hiện các

biện pháp giảm ô nhiễm từ xây dựng,
tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định
của EPA GCP 2012 của Hoa Kỳ nên
buộc phải tìm hiểu về quy định và
phương pháp thực hiện.
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DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết

LOTUS LOTUS LEED

Construction practices & Market awareness
Thực tiễn xây dựng & Nhận thức của thị trường

Vietnam US

Commissioning practice
Thực tiễn về Commissioning công trình

Voluntary
• Không bắt buộc phải thực hiện,
• Khuyến khích thực hiện để ghi điểm,

cũng như tăng hiệu quả của các hệ
thống và lớp vỏ

Mandatory
• Bắt buộc phải thực hiện Commissioning

theo quy trình của ASHRAE, chi phí
thực hiện Commissioning tại Việt Nam
trung bình $30,000 – $40,000

Fresh air supply
Cấp khí tươi vào công trình

Voluntary
• Không bắt buộc phải thực hiện
• Chưa phải là thực tiễn phổ biến tại Việt

Nam, khuyến khích thực hiện để tăng
tiện nghi và sức khỏe cho người sử
dụng

Mandatory
• Buộc phải thực hiện
• Yêu cầu về chất lượng không khí cũng

như trang bị thiết bị lọc không khí rất
cao, lắp đặt tại Việt Nam sẽ phải chú
trọng bảo trì do điều kiện không khí ô
nhiễm

Operation Waste sorting & recycling
Tái chế & Phân loại rác thải vận hành

Voluntary
• Không bắt buộc phải thực hiện
• Chưa phải là thực tiễn phổ biến tại Việt

Nam, khuyến khích thực hiện để giảm
lượng rác thải đi tới khu tập kết rác

Mandatory
• Buộc phải thiết kế khu phân loại và tái

chế rác
• Buộc phải có quy định về quy trình

quản lý thu gom phân loại rác trong quá
trình vận hành
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DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết

EN
ER

GY
Nă

ng
lư

ợn
g

LOTUS LOTUS LEED

Passive Design Analysis & Optimization
Phân tích và tối ưu thiết kế thụ động

✓

• LOTUS bắt buộc tiếp cận thiết kế thụ
động sớm do thực tiễn thiết kế chưa
phổ biến



• Thực tiễn phổ biến trong thiết kế, nên
LEED không đưa ra yêu cầu

Local Energy Efficiency Code compliance
Tuân thủ quy chuẩn địa phương về hiệu quả năng lượng

✓

• LOTUS yêu cầu bắt buộc các dự án phải
tuân thủ QCVN 09, do thực tiễn xây
dựng cho thấy các dự án chưa thực
hiện nghiêm túc việc tuân thủ quy
chuẩn này



• Các dự án tại Hoa Kỳ thực hiện nghiêm
túc các tiêu chuẩn, quy chuẩn nên LEED
không đưa ra yêu cầu

Building Energy Performance (Minimum 
requirement)
Yêu cầu tối thiểu vê hiệu quả quả năng lượng công trình

✓

(10% compared to baseline)

• Thực hiện xây dựng mô hình năng
lượng cơ sở từ quy chuẩn tham chiếu
QCVN 09:2017/BXD, cũng như hướng
dẫn thực hiện xây dựng mô hình năng
lượng cơ sở do VGBC cung cấp cho
LOTUS.

• Chứng minh % hiệu quả năng lượng
bằng mô phỏng năng lượng toàn công
trình (Whole building energy modeling),
yêu cầu phải có sự tham gia của đơn vị
mô phỏng năng lượng công trình

✓

(5% compared to baseline)

• Thực hiện xây dựng mô hình năng
lượng cơ sở từ ASHRAE 90.1-2010
Appendix G, và tham khảo hướng dẫn
thực hiện mô phỏng toàn công trình
theo LEED.

• Chứng minh % hiệu quả năng lượng
bằng mô phỏng năng lượng toàn công
trình (Whole building energy modeling),
yêu cầu phải có sự tham gia của đơn vị
mô phỏng năng lượng công trình



DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết

LOTUS LOTUS LEED

Building Energy Performance (Optimization)
Tối ưu vê hiệu quả quả năng lượng công trình

✓

• Như Building Energy Performance
(minimum requirement), nhưng yêu cầu
tỷ lệ % hiệu năng cao hơn (≥ 12.5%)

✓

• Như Building Energy Performance
(minimum requirement), nhưng yêu cầu
tỷ lệ % hiệu năng cao hơn (≥ 6%)

Building Envelope Performance
Lớp vỏ công trình hiệu năng cao

✓

• Tối ưu lựa chọn vật liệu có hiệu quả
cách nhiệt và chặn bức xạ mặt trời



(included in Building Energy Performance)

Efficient HVAC equipment
Thiết bị HVAC hiệu quả cao

✓

• Lựa chọn thiết bị HVAC có chỉ số COP
cao hơn so với quy chuẩn



(included in Building Energy Performance)

Optimization of Natural ventilation for building 
cooling
Tối ưu thông gió tự nhiên để làm mát công trình

✓

• Thiết kế kiến trúc để tối ưu thông gió tự
nhiên



(included in Building Energy Performance)

Other building energy use systems (lighting, lifts)
Các hệ thống tiêu thụ năng lượng khác trong công trình (chiếu sáng, thang máy)

✓

• Lựa chọn các thiết bị có hiệu quả năng
lượng cao hơn so với quy chuẩn



(included in Building Energy Performance)

EN
ER

GY
Nă

ng
lư

ợn
g



DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết
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LOTUS
LOTUS LEED

Building Commissioning (Cx)
Nghiệm thu Công trình

Fundamental commissioning
Nghiệm thu cơ bản

✓

• Khuyến khích nghiệm thu cơ bản để
tăng hiệu quả của thiết bị, giảm rủi ro
trong giai đoạn vận hành

✓

• Bắt buộc các dự án phải thực hiện
Commissioning theo ASHRAE, chi phí
thực hiện tầm $30,000 – $40,000

Enhanced commissioning (with Monitoring-
based)
Nghiệm thu nâng cao (kết hợp nghiệm thu qua hệ thống giám sát)



• Không yêu cầu vì thực tiễn này chưa
phổ biến rộng rãi tại Việt Nam

✓

• Yêu cầu rất cao so với thị trường Việt
Nam về thiết bị, hệ thống và quy trình

Envelope commissioning
Nghiệm thu lớp vỏ



• Không yêu cầu vì thực tiễn này chưa
phổ biến rộng rãi tại Việt Nam

✓

• Yêu cầu thực hiện theo quy định của
NIBS 3-2012, kèm theo việc dùng
‘infrared camera’ và ‘blower door test’.



DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết
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LOTUS
LOTUS LEED

Energy Metering
Đo đạc năng lượng

✓ ✓

Renewable energy
Năng lượng tái tạo

✓ ✓

Demand response (peak load reduction)
Tối ưu về nhu cầu điện năng nhằm giảm nhu cầu điện vào giờ cao điểm



✓

• Cơ sở hạ tầng ngành điện tại Việt Nam
chưa đáp ứng yêu cầu của tiêu chí này

Green Power & Carbon offsets
Năng lượng xanh & giảm phát thải carbon



✓

• Cơ sở hạ tầng ngành điện của Việt Nam
chưa đáp ứng yêu cầu của tiêu chí này



DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết
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LOTUS LOTUS LEED

Indoor water use reduction
Giảm lượng nước sạch sử dụng trong công trình

Tương đồng về cách tiếp cận và thực hiện

Efficient water use fixtures
Thiết bị sử dụng nước hiệu quả

✓ ✓

Alternative water source use
Sử dụng nước từ các nguồn khác

✓ ✓

Outdoor water use reduction
Giảm lượng nước sạch sử dụng ngoài công trình

Tương đồng về cách tiếp cận và thực hiện

Species selection (native / adaptable plants)
Lựa chọn các loài thực vật địa phương / thích nghi tốt với khí hậu

✓ ✓

Efficient irrigation strategies / equipment
Thiết bị & giải pháp tưới hiệu quả

✓ ✓

Water Metering
Đo đạc lượng nước sử dụng trong công trình

✓ ✓

Cooling Tower Water use
Sử dụng nước cho tháp giải nhiệt.

 ✓



DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết
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LOTUS

LOTUS LEED

Concrete use reduction
Giảm lượng bê-tông sử dụng trong công trình

✓

• LOTUS mới đưa tiêu chí này để khuyến
khích các giải pháp thiết kế kết cấu
công trình giảm chi phí và lượng vật
liệu sử dụng



• Thực tiễn xây dựng rất phổ biến tại Hoa
Kỳ là tối ưu về phương án, chi phí và vật
liệu xây dựng

Non-baked materials
Vật liệu không nung

✓

• LOTUS khuyến khích các công trình sử
dụng vật liệu không nung



• Thực tiễn xây dựng dùng vật liệu không
nung đã rất phổ biến tại Hoa Kỳ.

Sustainable materials (recycled, reused, local …)
Vật liệu bền vững (tái chế, tái sử dụng, vật liệu địa phương …) ✓ ✓

Building Life-cycle Impact reduction (LCA 
comparison)
Giảm tác động vòng đời của toàn bộ công trình (thông qua so sánh LCA)



• LOTUS không đưa yêu cầu về LCA vì
chưa phù hợp với thực tiễn xây dựng tại
Việt Nam

✓

• Yêu cầu dự án phải thực hiện tính toán
LCA cho cả công trình

• Thực tiễn chưa phổ biến trên toàn thế
giới, Việt Nam chưa có khái niệm LCA
trong thực tiễn xây dựng



DETAILED COMPARISON
So sánh chi tiết
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LOTUS

LOTUS LEED

Environmental Product Declaration (EPDs)
Công bố Môi trường của sản phẩm (EPDs)



• Tại Việt Nam thì các vật liệu có chứng
nhận EPDs là chưa phổ biến.

• LOTUS không đưa ra yêu cầu về EPDs
do chưa phù hợp với thị trường vật liệu
xây dựng tại Việt Nam.

✓

• Thị trường vật liệu xây dựng tại Việt
Nam chưa sẵn sàng cho yêu cầu về
EPDs.

• Để tuân thủ yêu cầu về EPDs, các vật
liệu sẽ phải nhập khẩu

Material ingredients (HPDs, REACH, Cradle-to-
Cradle)
Thành phần vật liệu



• Tại Việt Nam thì các vật liệu có chứng
nhận về sức khỏe là chưa phổ biến.

• LOTUS không đưa ra yêu cầu này do
chưa phù hợp với thị trường vật liệu xây
dựng tại Việt Nam.

✓

• Yêu cầu dành cho thị trường các nước
phát triển, có hệ thống quy định, quy
chuẩn rõ ràng.

Sourcing of Raw material
Nguồn nguyên vật liệu thô cho sản xuất



• Tại Việt Nam thì việc chứng minh
nguồn gốc vật liệu thô là chưa phổ
biến.

• LOTUS không đưa ra yêu cầu này do
chưa phù hợp với thị trường vật liệu xây
dựng tại Việt Nam.

✓

• Yêu cầu cao so với thị trường Việt Nam,
buộc các nhà sản xuất phải có trách
nhiệm vói nơi khai thác vật liệu thô
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Indoor Tobacco Smoke control
Kiểm soát khói thuốc lá trong nhà

✓

• Yêu cầu bắt buộc theo NĐ-1315/TTG

✓

• Yêu cầu bắt buộc cho các dự án theo
LEED

• Yêu cầu độ kín khít khu vực cho phép
hút thuốc lá trong tòa nhà rất cao.

• Một số dự án bị yêu cầu dùng ‘blower
door test’ để chứng minh khói thuốc
không lan sang các khu vực không khói
thuốc khác (khách sạn, chung cư, sân
bay, nhà ga, …).

Minimum Indoor Air Quality Performance
Yêu cầu tối thiểu về chất lượng không khí trong công trình

✓

• Khuyến khích thực hiện để cấp khí tươi
vào công trình đảm bảo tiện nghi người
sử dụng

✓

• Yêu cầu bắt buộc phải thực hiện theo
ASHRAE 62.1-2010

• Đảm bảo cả chất lượng không khí trong
nhà khi cấp vào dẫn tới chi phí cho
trang thiết bị lọc không khí và kế hoạch
bảo trì.

Enhanced Indoor Air Quality
Cải thiện chất lượng không khí trong công trình



• Không yêu cầu vì chưa phù hợp với
thực tiễn xây dựng tại Việt Nam

✓

• Yêu cầu cao về lắp đặt trang thiết bị xử
lý không khí

• Yêu cầu về bảo trì hệ thống lọc do điều
kiện ô nhiễm tại Việt Nam
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LOTUS LEED

Indoor Air Quality Assessment
Đánh giá chất lượng không khí trong công trình



• Không yêu cầu vì chưa phù hợp với
thực tiễn xây dựng tại Việt Nam

✓

• Yêu cầu về thực hiện đánh giá & đo
lường chất lượng không khí và các chất
hóa học

• Yêu cầu sử dụng các vật liệu có ít chất
hóa học gây hại khi hoàn thiện công
trình

Construction Indoor Air Quality Management plan
Kế hoạch quản lý Chất lượng không khí trong quá trình xây dựng



• Không yêu cầu vì chưa phù hợp với
thực tiễn xây dựng tại Việt Nam

✓

• Các đơn vị nhà thầu phải thực hiện quy
trình quản lý chất lượng không khí
trong quá trình xây dựng

• Chưa phải là thực tiễn phổ biến tại Việt
Nam

Low VOC emitting products
Các sản phẩm nội thất có chứa nồng độ VOC thấp

✓

• Khuyến khích sử dụng các sản phẩm có
ít chất gây hại cho sức khỏe người sử
dụng

✓

• Yêu cầu và các quy định về các chất
hóa học trong vật liệu và sản phẩm xây
dựng theo Hoa Kỳ hoặc Châu Âu

• Các nhà sản xuất tại Việt nam ít tuân
thủ được các yêu cầu trên
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Daylighting
Tối ưu sử dụng chiếu sáng tự nhiên

✓

• Kiến trúc sư, kỹ sư phải có khái niệm về
daylight factor và mô phỏng chiếu sáng
tự nhiên

• Phải được đưa vào và tối ưu ngay từ
thiết kế ý tưởng

✓

• Kiến trúc sư, kỹ sư phải có khái niệm về
sDA, ASE và mô phỏng chiếu sáng tự
nhiên

• Phải được đưa vào và tối ưu ngay từ
thiết kế ý tưởng

Interior lighting
Thiết kế tiện nghi chiếu sáng



• Không yêu cầu vì chưa phù hợp với
thực tiễn xây dựng tại Việt Nam

✓

• Phải lựa chọn vật liệu, thiết bị có các
yêu cầu cao về hệ số phản xạ, CRI, v.v…

• Thị trường Việt Nam chưa đáp ứng
được yêu cầu.

• Khả năng làm gia tăng chi phí, thời gian
lựa chọn vật liệu, thiết bị và thời gian
thi công

External views
Tầm nhìn ra bên ngoài

✓ ✓
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Thermal comfort
Tiện nghi nhiệt

✓

• Yêu cầu đảm bảo về cả nhiệt độ và độ
ẩm theo điều kiện Việt Nam.

• Chi phí lắp đặt, vận hành & bảo trì cho
thiết bị xử lý ẩm

✓

• Yêu cầu tuân thủ ASHRAE 55-2010
hoặc CEN 15251:2007

• Chi phí lắp đặt, vận hành & bảo trì cho
thiết bị xử lý ẩm

Acoustic comfort
Tiện nghi âm thanh

✓

• Yêu cầu tuân thủ theo TCVN 277-2002,
khuyến khích áp dụng cho công trình
chung cư

✓

• Yêu cầu về độ ồn của thiết bị
• Yêu cầu về STCc
• Yêu cầu về Reverberation time T60

(sec)
• …

Biophilic design in occupied spaces
Thiết kế tiếp cận tự nhiên trong không gian sử dụng

✓

• Khuyến khích thiết kế Biophilic để tạo
sự gần gũi với thiên nhiên cho người sử
dụng.

• Khái niệm còn mới với kiến trúc sư Việt
Nam



• Không đưa vào vì tác động tới người sử
dụng chưa cao
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Location
Địa điểm xây dựng công trình

High density development
Phát triển tại khu vực có mật độ cao



• Không yêu cầu vì chưa phù hợp với
thực tiễn xây dựng tại Việt Nam

✓

• Dự án nằm tại trung tâm thành phố sẽ
có nhiều lợi thế về điểm số so với dự án
nằm ngoài trung tâm, dẫn tới dự án
không cần thực hiện bất cứ giải pháp
nào cũng có thể đạt 10-12 điểm.

• Tuy nhiên tại Việt Nam, việc phát triển
đô thị có mật độ cao nhưng không kiểm
soát nên dẫn tới nhiều hệ lụy khác như
các đô thị tại Việt Nam đang gặp phải

Diverse uses, basic services & facilities
Tiếp cận dễ dàng các dịch vụ cơ bản, cơ sở hạ tầng

✓ ✓
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Transportation
Giao thông cho việc đi và đến công trình

Access to public transportation
Tiếp cận dễ dàng tới giao thông công cộng

✓ ✓

Bicycle promotion
Khuyến khích sử dụng xe đạp

✓

• Yêu cầu về chỗ đỗ xe đạp ưu tiên
• Yêu cầu về khu vực tắm và thay đồ cho

người đi xe đạp
• Tuy nhiên thực tiễn đi xe đạp tại Việt

Nam chưa phổ biến

✓

• Yêu cầu về chỗ đỗ xe đạp ưu tiên
• Yêu cầu về khu vực tắm và thay đồ cho

người đi xe đạp
• Yêu cầu hạ tầng khu vực xung quanh

dự án cho người đi xe đạp (chưa phù
hợp với điều kiện Việt Nam)

Green vehicles (electrical, natural gas, …)
Phương tiện thân thiện với môi trường

✓

• Có chỗ đỗ xe ưu tiên cho xe điện
• Lắp đặt các ổ cắm sặc cho xe điện

✓

• Có chỗ đỗ xe ưu tiên cho xe điện
• Thiết bị sạc điện phải được kết nối

internet, đạt tiêu chuẩn IEC62196

Reduction of parking slot
Giảm số lượng bãi đỗ xe



• Không yêu cầu vì chưa phù hợp với
thực tiễn xây dựng tại Việt Nam

✓

• Dự án giảm 20% - 40% số chỗ đỗ xe sẽ
được 1 điểm

• Tuy nhiên yêu cầu này chưa phù hợp
với thực tiễn tại Việt Nam
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Flooding resistance
Chống lũ lụt

✓

• LOTUS yêu cầu các dự án phải thu thập
thông tin về tình hình lũ lịch sử nhằm
đưa ra các giải pháp chống chịu lũ



• Không yêu cầu vì chưa phù hợp với
thực tiễn tại Hoa Kỳ

Sensitive land protection (farmland, greenfield)
Bảo vệ các khu đất tự nhiên và có giá trị sinh thái hoặc nông nghiệp cao



• Không yêu cầu vì chưa phù hợp với
thực tiễn xây dựng tại Việt Nam

✓

High priority site (infill / brownfield development)
Khuyến khích tận dụng tối ưu tài nguyên đất



• Không yêu cầu vì chưa phù hợp với
thực tiễn xây dựng tại Việt Nam

✓

Site development (habitat & vegetation area)
Diện tích thực vật, bảo vệ và tái tạo thảm thực vật và đa dạng sinh học

✓ ✓
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Site assessment
Đánh giá tác động môi trường tới khu đất

 ✓

Open space
Không gian mở

✓ ✓

Rainwater management
Quản lý lượng nước mưa trên khu đất

✓

• Thiết kế tính toán tỷ lệ khu đất có khả
năng giảm lượng nước mưa chảy tràn
(site perviousness).

• Lựa chọn vật liệu có run-off coefficient
thấp.

✓

• Thiết kế để 95% lượng mưa rơi xuống
khu đất KHÔNG chảy ra ngoài khu đất
hoặc đi xuống hệ thống cống thu nước
mưa.

• Tại Việt Nam thì giải pháp duy nhất
trong đô thị là hồ chứa tạm nên không
phù hợp với thực tiễn xây dựng

Heat island effect reduction
Giảm tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị

✓

• Thiết kế sử dụng các vật liệu bề mặt có
chỉ số SRI cao

• Các vật liệu có SRI cao chưa phổ biến
tại Việt Nam

✓

• Thiết kế sử dụng các vật liệu bề mặt có
chỉ số SRI cao (theo tiêu chuẩn của Hoa
Kỳ)

• Các vật liệu có SRI cao chưa phổ biến
tại Việt Nam.
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Construction Activity Pollution Prevention / Control
Kiểm soát & Phòng tránh ô nhiễm từ các hoạt động xây dựng

✓ ✓

Demolition & Construction Waste management plan
Kế hoạch quản lý rác thải xây dựng và phá dỡ

✓ ✓

Demolition & Construction Waste reduction
Giảm lượng rác thải phá dỡ và xây dựng

✓

• Nhà thầu phải kiểm soát và tổng kết
khối lượng rác thải từ công trường xây
dựng.

• Nhà thầu phải thực hiện công tác phân
loại và tái chế rác, kèm việc giám sát
khối lượng

✓

• Nhà thầu phải kiểm soát và tổng kết
khối lượng rác thải từ công trường xây
dựng.

• Nhà thầu phải thực hiện công tác phân
loại và tái chế rác, kèm việc giám sát
khối lượng

Light Pollution minimization/reduction
Giảm nhẹ tác động của ô nhiễm chiếu sáng

✓ ✓

Environmental-friendly refrigerant
Môi chất lạnh (gas lạnh) thân thiện với môi trường

✓ ✓

Storage & Collection of recyclable operation waste
Nơi lưu trữ, phân loại và thu gom rác thải vận hành tái chế được

✓ ✓
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Design process
Quy trình thiết kế

✓ ✓

Construction stage
Giai đoạn xây dựng

✓ 

Maintenance
Bảo trì

✓ 

Raising Occupant & Public awareness
Nâng cao nhận thức của cộng đồng và người sử dụng công trình

✓ 

Participation of AP
Tham gia của chuyên gia AP

 ✓

Innovation solutions
Giải pháp sáng tạo

✓ ✓

Exceptional performance
Hiệu quả vượt trội

✓ ✓

Regional priorities
Các ưu tiên theo khu vực

 ✓
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29%

10%

10%7%

7%

12%

11%

4%

10%

33%

12%

9%
5%

7%

6%

10%

7%

11%

LOTUS v3 
New Construction

LEED v4 BD+C 
New ConstructionVs.

Energy Efficiency

Water Efficiency

Materials use efficiency

Indoor Environmental Quality

Building occupant comforts

Location & Transportation

Negative impacts on site

Waste & Pollution management

Implementation & Innovation

Based on the number of points per categories/total points
Dựa trên điểm số có được của từng hạng mục/tổng điểm
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(tax excluded)
LEED

(tax excluded)

Registration fee (flat fee per project)
Phí đăng ký dự án (phí cố định cho từng dự án)

10,000,000 VND
( ≈ 440 USD)

1,500 USD

Certification fee (depending on the project size)
Phí đánh giá & cấp chứng nhận (theo quy mô dự án)

See example below for reference, find more details at:
LEED fee: https://new.usgbc.org/cert-guide/fees
LOTUS fee: http://vgbc.vn/en/lotus-en/lotus-nr/

Ex: 12,000 m2 (GFA) Project (parking excluded)
Ví dụ tham khảo: dự án 12,000 m2 GFA (không tính diện tích đỗ xe)

110,000,000 VND
(≈ 4,780 USD)

≈ 8,780 USD

Ex: 30,000 m2 (GFA) Project (parking excluded)
Ví dụ tham khảo: dự án 30,000 m2 GFA (không tính diện tích đỗ xe)

198,000,000 VND
(≈ 8,610 USD)

≈ 21,310 USD

Ex: 70,000 m2 (GFA) Project (parking excluded)
Ví dụ tham khảo: dự án 70,000 m2 GFA (không tính diện tích đỗ xe)

264,000,000 VND
(≈ 11,480 USD)

≈ 45,208 USD

Other optional fees
Các phí tùy chọn khác

Expedited review fee (per review)
Phí đánh giá nhanh (cho từng lần đánh giá)

N/A
Không áp dụng 10,000 USD

Appeals fee (per credit appealed)
Phí phúc tra kết quả dự án (cho từng khoản phúc tra)

Free of 5 appeals maximal
Miễn phí tối đa 5 phúc tra 500 – 800 USD

Project inquiries fee (per inquiry)
Phí trả lời thắc mắc (cho từng câu hỏi)

Free 
Miễn phí 220 USD

https://new.usgbc.org/cert-guide/fees
http://vgbc.vn/en/lotus-en/lotus-nr/

