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 Lời nói đầu 
 

 

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống chứng nhận LOTUS, Hội đồng Công trình 

xanh Việt Nam (VGBC) đã tham khảo các hệ thống chứng nhận công trình xanh phổ biến 

trên thế giới. Một số hệ thống đã được VGBC lựa chọn làm cơ sở phát triển cho LOTUS, 

bao gồm Green Star (Úc), LEED (Hoa Kỳ) và GBI (Malaysia). Các hệ thống khác như 

BREEAM (Anh), BEAM Plus (Hồng Kông), Greenship (Indonesia) và Green Mark 

(Singapore) cũng là những nguồn tham khảo quan trọng của LOTUS. 

VGBC chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Hội đồng Công trình xanh Australia (GBCA), Hội 

đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC), Hội đồng Công trình xanh Thế giới (WorldGBC) và 

Mạng lưới WorldGBC Châu Á - Thái Bình Dương. 

VGBC xin cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình của nhóm tư vấn kỹ thuật. Sự cống hiến 

của họ vì một môi trường xây dựng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu cho Việt 

Nam là nguồn động lực rất lớn thúc đẩy VGBC hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. 

VGBC cảm ơn tất cả nhân viên và tình nguyện viên đã tham gia phát triển LOTUS – những 

con người đã góp phần đặt nền móng cho những thay đổi cơ bản, hướng tới một môi trường 

xây dựng bền vững tại Việt Nam.  

VGBC chân thành cảm ơn Viện Thành phố Toàn cầu - Viện Công nghệ Hoàng gia 

Melbourne (RMIT) – đơn vị tài trợ chính trong quá trình thành lập VGBC. 

 

  



  

 
LOTUS NC V3 - Hướng dẫn Kỹ thuật - 06/2019  

© Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, 2019   4 

LOTUS NC V3 – Tác giả & Cộng tác viên 

Tác giả 

Xavier Leulliette  

Cộng tác viên 

Melissa Merryweather, Nguyen Huu Hien, Nguyen Lang Tung, Nguyen Thi Huong Thu, 

Nguyen Trung Kien, Phan Thu Hang, Timothy Middleton, Vu Hong Phong 

Tác giả Phiên bản LOTUS NR và MFR 

Alberto Perez Ortiz, Andrea Archanco, Andrew Crouch, Darren O’Dea, Đỗ Ngọc Diệp, 

Nguyễn Trung Kiên, Melissa Merryweather, Timothy Middleton, Trần Văn Thành, Tuan Anh 

Phan, Xavier Leulliette, Yannick Millet. 

Tác giả hỗ trợ Phiên bản LOTUS NR và MFR 

Aaron May, Alan Williams, Alexandre Duverger, Andrea Archanco, Andrew Benham, Andrew 

Crouch, Anna-Carina Wallisch, Arsy Adiguna Christensen, Aurore Juliard, Benjamin Raux, 

Celine Pilain Panetta, Clara James, Diane Goetz, Claudia Weissman, Dang Hoang Anh, 

Dương Bình, Đoàn Quang Hưng, Dominik Pfaffenbichler, Franck Jung, Graham Horne, 

Heloise Pelen, Jalel Sager, Jens Leibold, Jérôme Botta, Joan Bennett, John Calloway, John 

Kilgallon, Jordan Colomb, Kevin Caille, Lê Kiên, Lê Vũ Cường, Liam Lafferty, Lương Thanh 

Thư, Manuel Valcárcel Rodríguez, Mark Edwards, Nancy Tran, Ngô Mai Hoa, Nguyễn Hữu 

Dũng, Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn Muôn, Nguyễn Việt Anh, Oliver 

John Kerr, Patrick Bivona, Phan Thị Quyên, Phạm Đức Nguyên, Phạm Ngọc Đăng, Sheldon 

de Wit, Rory Martin, Sarah Herrou, Soo Kim, Tahiana Ratsimba, Tamsin McCabe, Trần 

Ngọc Chấn, Trương Thanh Vân, Victor Sandoval, Vincent Mazens. 

Tác giả LOTUS – Phiên bản thử nghiệm 

Mateusz Bogdan, Lê Vũ Cường, Sheldon de Wit, Đỗ Ngọc Diệp, Tanguy Fabre, Marion 

Floret, Ngô Mai Hoa, Molly Hicks, Geoff Lewis, Natalie Mady, Mellissa Merryweather, 

Yannick Millet, Darren O’Dea, Phan Thị Quyên, Philip Sarn, Jalel Sager, Luke Smith, 

Mitchell Swann, Milena Tadini 

 

Biên dịch  

Hoàng Anh Tú 

 

 

 



  

 
LOTUS NC V3 - Hướng dẫn Kỹ thuật - 06/2019  

© Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, 2019   5 

 

 Mục lục 
 

 

 

Lời nói đầu ............................................................................................................................ 3 

LOTUS NC V3 – Tác giả & Cộng tác viên ......................................................................... 4 

Mục lục ................................................................................................................................. 5 

Mở đầu ................................................................................................................................. 8 

Giới thiệu về VGBC ........................................................................................................... 8 

Giới thiệu chung về LOTUS ............................................................................................... 9 

Chứng nhận Chuyên gia Tư vấn LOTUS ........................................................................... 9 

Hệ thống Chứng nhận LOTUS Công trình xây mới ............................................................. 10 

Phạm vi áp dụng ............................................................................................................. 10 

Điều kiện áp dụng ........................................................................................................... 10 

Áp dụng LOTUS NC cho dự án Nhà ở và dự án Phi nhà ở ............................................. 11 

LOTUS NC - Hạng mục ................................................................................................... 11 

LOTUS NC - Điều kiện tiên quyết .................................................................................... 12 

LOTUS NC - Khoản ......................................................................................................... 12 

LOTUS NC - Tính điểm ................................................................................................... 13 

LOTUS NC – Mức Chứng nhận....................................................................................... 13 

Quy chuẩn và tiêu chuẩn được viện dẫn trong LOTUS ................................................... 14 

LOTUS NC - Quy trình Chứng nhận ................................................................................... 16 

Công trình có điều kiện đặc thù ........................................................................................... 17 

Dự án Core & Shell ......................................................................................................... 17 

Công trình đa chức năng ................................................................................................. 17 

Dự án Design-Build ......................................................................................................... 18 

Dự án có không gian chưa hoàn thiện ............................................................................. 19 

Dự án có nhiều công trình khác nhau .............................................................................. 19 

Danh sách các Khoản của LOTUS NC ............................................................................... 20 

Năng lượng ......................................................................................................................... 22 

E-PR-1 Hiệu quả sử dụng năng lượng tối thiểu ............................................................... 23 

E-PR-2 & E-1 Thiết kế thụ động ...................................................................................... 24 

E-PR-3 & E-2 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình ............................................... 25 



  

 
LOTUS NC V3 - Hướng dẫn Kỹ thuật - 06/2019  

© Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, 2019   6 

E-3 Vỏ công trình ............................................................................................................ 26 

E-4 Làm mát công trình ................................................................................................... 27 

E-5 Chiếu sáng nhân tạo ................................................................................................. 28 

E-6 Giám sát tiêu thụ năng lượng .................................................................................... 29 

E-7 Thang máy ................................................................................................................ 30 

E-8 Năng lượng tái tạo .................................................................................................... 31 

Nước .................................................................................................................................. 32 

W-PR-1 & W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả .............................................................. 33 

W-2 Sân vườn sử dụng nước hiệu quả ........................................................................... 34 

W-3 Giám sát sử dụng nước ........................................................................................... 35 

W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững .......................................................................... 36 

Vật liệu & Tài nguyên .......................................................................................................... 37 

MR-1 Giảm mức sử dụng bê tông ................................................................................... 38 

MR-2 Vật liệu bền vững ................................................................................................... 39 

MR-3 Vật liệu không nung ............................................................................................... 40 

MR-PR-1 & MR-4 Phát thải xây dựng .............................................................................. 41 

MR-5 Quản lý phát thải trong giai đoạn vận hành ............................................................ 42 

Sức khoẻ & Tiện nghi.......................................................................................................... 43 

H-PR-1 Hút thuốc lá trong tòa nhà ................................................................................... 44 

H-1 Thông gió & Chất lượng không khí trong nhà ........................................................... 45 

H-PR-2 & H-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp .......................................................... 46 

H-3 Thiết kế Biophilic ....................................................................................................... 47 

H-4 Chiếu sáng tự nhiên ................................................................................................. 48 

H-5 Tầm nhìn ra bên ngoài .............................................................................................. 49 

H-6 Tiện nghi nhiệt .......................................................................................................... 50 

H-7 Tiện nghi âm học ...................................................................................................... 51 

Vị trí & Môi trường .............................................................................................................. 52 

SE-1 Phòng chống ngập lụt ............................................................................................. 53 

SE-2 Dấu chân phát triển ................................................................................................ 54 

SE-3 Thảm thực vật ........................................................................................................ 55 

SE-4 Xử lý nước mưa ..................................................................................................... 56 

SE-5 Hiệu ứng đảo nhiệt ................................................................................................. 57 

SE-6 Môi chất lạnh .......................................................................................................... 58 



  

 
LOTUS NC V3 - Hướng dẫn Kỹ thuật - 06/2019  

© Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, 2019   7 

SE-7 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng .......................................................... 59 

SE-8 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng ................................................................................. 60 

SE-9 Giao thông xanh ..................................................................................................... 61 

SE-10 Kết nối cộng đồng ................................................................................................. 62 

SE-11 Không gian và trang thiết bị công cộng ................................................................. 63 

Quản lý ............................................................................................................................... 64 

Man-1 Quy trình thiết kế hiệu quả .................................................................................... 65 

Man-2 Giai đoạn xây dựng .............................................................................................. 66 

Man-3 Nghiệm thu - vận hành - chạy thử ........................................................................ 67 

Man-PR-1 & Man-4 Bảo trì - Duy tu ................................................................................. 68 

Man-PR-2 & Man-5 Nhận thức xanh ............................................................................... 69 

Hiệu năng vượt trội ............................................................................................................. 70 

EP-1 Hiệu năng vượt trội ................................................................................................. 71 

EP-2 Giải pháp tiên tiến ................................................................................................... 72 

 

 

 

  



  

 
LOTUS NC V3 - Hướng dẫn Kỹ thuật - 06/2019  

© Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, 2019   8 

 

 Mở đầu 
 

 

Giới thiệu về VGBC 

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) là một dự án của Quỹ Thành phố Xanh (Green 

Cities Fund, Inc. - GCF), một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Oakland, California, 

Hoa Kỳ. Mục tiêu của VGBC là đóng vai trò đầu mối giữa các cơ quan nhà nước, khối học 

thuật và khu vực tư nhân nhằm thiết lập một môi trường xây dựng bền vững và có tính thích 

ứng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

VGBC đã được Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức công 

nhận vào tháng 3 năm 2009 và gia nhập Hội đồng Công trình xanh Thế giới (WGBC) - Mạng 

lưới Châu Á Thái Bình Dương vào tháng 9 năm 2009.  

VGBC hoạt động với một số mục tiêu chính như sau: 

• Nâng cao nhận thức và vận động chính sách về xây dựng công trình xanh: 

- Nâng cao nhận thức về xây dựng công trình xanh thông qua các cuộc hội thảo và 

tài nguyên trực tuyến; 

- Hỗ trợ cơ quan Nhà nước trong xây dựng các chính sách và điều luật phát triển 

công trình xanh; 

- Thắt chặt mối quan hệ giữa các đối tác thuộc khu vực nhà nước, giới học thuật và 

khu vực tư nhân; 

• Xây dựng năng lực: 

- Phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo cho khối học thuật và Nhà nước; 

- Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo và kiểm tra Tư vấn Xanh (Chuyên gia 

Tư vấn LOTUS) 

• Xây dựng công cụ đánh giá công trình xanh cho Việt Nam: 

- Phát triển các bộ công cụ đánh giá công trình xanh (LOTUS); 

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu Xanh (bao gồm các sản phẩm và dịch vụ); 

- Tiến hành nghiên cứu lâu dài về khả năng chống chịu biến đổi khí hậu cho công 

trình xây dựng. 
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Giới thiệu chung về LOTUS 

LOTUS là bộ các công cụ đánh giá công trình xanh theo định hướng thị trường được Hội 

đồng Công trình Xanh Việt Nam phát triển riêng cho môi trường xây dựng tại Việt Nam.  

Hệ thống Chứng nhận LOTUS có chung mục tiêu với các hệ thống chứng nhận công trình 

xanh quốc tế hiện hành (như LEED, Green Star, BREEAM, GBI, Green Mark, Greenship, 

v.v.) và hướng tới xây dựng các tiêu chuẩn và định mức giúp định hướng ngành xây dựng 

sở tại đạt được mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và áp dụng các giải pháp 

thân thiện với môi trường.  

Hệ thống Chứng nhận LOTUS được phát triển thông qua quá trình nghiên cứu lâu dài, với 

sự cố vấn của các chuyên gia dựa trên bối cảnh kinh tế và tự nhiên của Việt Nam, đồng thời 

tích hợp các tiêu chuẩn và quy định hiện hành. 

 

Hệ thống Chứng nhận LOTUS hiện tại bao gồm: 

• LOTUS Công trình xây mới (LOTUS NC) 

• LOTUS Công trình đang vận hành (LOTUS BIO) 

• LOTUS Homes  

• LOTUS Công trình quy mô nhỏ (LOTUS SB) 

• LOTUS Không gian nội thất (LOTUS Interiors)  

• LOTUS Nội thất quy mô nhỏ (LOTUS SI) 

 

Chứng nhận Chuyên gia Tư vấn LOTUS 

Một trong những vai trò quan trọng nhất của VGBC là giảng dạy và nâng cao trình độ cho 

người hành nghề xây dựng về các vấn đề thiết kế và xây dựng công trình xanh. Trọng tâm 

chương trình đào tạo của VGBC là Khóa Đào tạo Chuyên gia Tư vấn LOTUS, khóa học giúp 

học viên có đủ kiến thức dự thi lấy Chứng nhận Chuyên gia Tư vấn LOTUS (LOTUS AP). 

Chuyên gia Tư vấn LOTUS là các chuyên gia trong ngành xây dựng, có hiểu biết toàn diện 

về quan điểm, cấu trúc và ứng dụng thực tế của Chứng nhận LOTUS trong vòng đời của 

một dự án xây dựng. Danh sách các Chuyên gia Tư vấn LOTUS được công bố trên trang 

web của VGBC.  
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 Hệ thống Chứng nhận LOTUS Công trình xây mới 
 

 

Phạm vi áp dụng 

LOTUS NC có thể được áp dụng cho nhiều loại công trình khác nhau, bao gồm: 

• Công trình nhà ở chung cư với nhiều căn hộ riêng biệt; 

• Công trình văn hóa (thư viện, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà hát, câu lạc bộ, đài phát 

thanh, đài truyền hình, trung tâm triển lãm, nhà văn hóa); 

• Công trình giáo dục (nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông, trường đại học, trường dạy nghề, trường cao đẳng); 

• Công trình y tế (trạm y tế, bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến 

địa phương, nhà điều dưỡng và trung tâm chăm sóc sức khỏe tạm thời); 

• Công trình thương nghiệp (chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, 

quầy hàng); 

• Công trình văn phòng; 

• Công trình văn phòng; 

• Công trình dịch vụ giao thông (nhà ga, bến xe buýt, trạm dừng xe buýt, trung tâm dịch 

vụ thông tin, bưu điện); 

• Sân vận động và trung tâm thể thao; 

• Nhà máy 

Điều kiện áp dụng 

1. Tính nguyên vẹn và riêng biệt  

Chứng nhận LOTUS NC chỉ áp dụng cho một công trình nguyên vẹn và riêng biệt. Một bộ 

phận của công trình tách biệt so với các bộ phận khác cũng có thể được xem xét đánh giá 

dưới sự hướng dẫn của VGBC.  

2. Dự án cải tạo quy mô lớn 

Dự án cải tạo quy mô lớn có thể được đánh giá với Chứng nhận LOTUS NC. Những dự án 

cải tạo công trình khác có thể áp dụng Chứng nhận LOTUS BIO. Dự án được coi là dự án 

cải tạo quy mô lớn khi đáp ứng một trong những điều kiện sau: 

• Hoạt động sửa chữa lại có tác động tới hơn 50% diện tích sàn (GFA) của công trình tại 

bất cứ thời điểm nào; 

• Sự sửa chữa lại làm gián đoạn hoạt động hoặc thay đổi vị trí của trên 50% tổng số 

người sử dụng công trình; 

• Phần mở rộng làm tăng trên 30% diện tích sàn (GFA) của công trình 
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3. Dự án Core & Shell 

Dự án Core & Shell (dự án xây dựng có một số hạng mục thuộc phần lõi công trình được 

chủ đầu tư để lại cho đơn vị thuê diện tích tự thực hiện công tác thiết kế, thi công) cũng có 

thể được đánh giá với LOTUC NC khi đáp ứng một số yêu cầu tại Phụ lục 1. 

Áp dụng LOTUS NC cho dự án Nhà ở và dự án Phi nhà ở 

Công trình nhà ở là các công trình được thiết kế để con người sinh sống bên trong. Những 

loại hình công trình khác được gọi là công trình phi nhà ở (NR), trong đó bao gồm các công 

trình khách sạn, nhà khách, khu nghỉ dưỡng, v.v. phục vụ lưu trú ngắn ngày (tính theo đêm 

lưu trú). Công trình phục vụ lưu trú dài ngày (như căn hộ cho thuê) được coi là công trình 

nhà ở. 

Yêu cầu của LOTUS NC có một số điểm khác biệt giữa dự án phi nhà ở và dự án nhà ở. 

Những điểm khác biệt sẽ được thể hiện và giải thích rõ ràng tại Hướng dẫn kỹ thuật này. 

Đối với công trình đa chức năng có cả thành phần nhà ở và phi nhà ở, dự án cần thực hiện 

theo những hướng dẫn tại mục “Công trình có điều kiện đặc thù”. 

LOTUS NC - Hạng mục  

LOTUS NC gồm có 7 Hạng mục, mỗi hạng mục bao gồm các Khoản và Điều kiện tiên quyết 

(ĐKTQ), trong đó những tiêu chí cụ thể được đặt ra tương ứng với một số điểm xếp hạng 

nhất định. 

Năng lượng (E) - Giám sát và giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng trong công trình thông 

qua sử dụng biện pháp cách nhiệt phù hợp, thông gió tự nhiên và lắp đặt các thiết bị sử 

dụng năng lượng hiệu quả. 

Nước (W) - Giảm thiểu mức tiêu thụ nước trong công trình nhờ các thiết bị tiết kiệm nước, 

giải pháp thu nước mưa, tái chế - tái sử dụng nước, v.v. 

Vật liệu & Tài nguyên (MR) - Giảm sử dụng các loại vật liệu có năng lượng hàm chứa 

lớn, hạn chế mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên. 

Sức khỏe & Tiện nghi (H) - Đảm bảo chất lượng môi trường bên trong công trình nhờ tối 

ưu hóa chất lượng không khí, chiếu sáng tự nhiên, tiện nghi nhiệt và tiện nghi âm học. 

Vị trí & Môi trường (SE) - Bảo vệ hệ sinh thái của khu vực công trình, giảm thiểu tác 

động môi trường và tác nhân gây ô nhiễm. 

Quản lý (Man) – Đảm bảo quản lý toàn diện và hiệu quả tất cả mục tiêu đề ra tại các giai 

đoạn khác nhau của dự án. 

Hiệu năng vượt trội (EP) - Ghi nhận dự án có hiệu năng vượt trội hoặc giải pháp tiên 

tiến, chưa được đề cập trong phạm vi Chứng nhận LOTUS. 
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LOTUS NC - Điều kiện tiên quyết 

Bảng 1 liệt kê 9 Điều kiện tiên quyết (ĐKTQ) của LOTUS NC. Đây là những yêu cầu tối thiểu 

mà các dự án LOTUS cần đáp ứng. 

Đối với trường hợp dự án gặp phải những trở ngại nhất định, do đó không thể đáp ứng 

được một số ĐKTQ của LOTUS. Khi dự án chứng minh được các giải pháp hợp lý đã được 

cân nhắc áp dụng nhưng vẫn không thể đáp ứng được yêu cầu của một số ĐKTQ, hoặc một 

số ĐKTQ hoàn toàn không khả thi đối với dự án, VGBC có thể quyết định miễn những yêu 

cầu này. 

Bảng 1: Điều kiện tiên quyết của LOTUS NC 

ĐKTQ Tiêu chí 

E-PR-1 Hiệu quả sử dụng năng 

lượng tối thiểu 

Dự án đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt buộc của QCVN 

09:2017/BXD 

E-PR-2 Thiết kế thụ động Tiến hành phân tích thiết kế thụ động 

E-PR-3 Tổng năng lượng sử 

dụng trong công trình 

Giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng toàn công trình so với mô 

hình cơ sở 

W-PR-1 Thiết bị sử dụng nước 

hiệu quả 

Giảm 20% mức tiêu thụ nước sinh hoạt qua các thiết bị sử dụng 

nước của công trình so với mô hình cơ sở 

MR-PR-1 Phát thải xây dựng Thiết lập và áp dụng một kế hoạch quản lý phát thải xây dựng 

H-PR-1 Hút thuốc lá trong nhà Cấm hút thuốc lá trong nhà 

H-PR-2 Sản phẩm có hàm lượng 

VOC thấp 

Sử dụng sản phẩm sơn và lớp phủ nội thất có hàm lượng VOC 

thấp 

Man-PR-1 Bảo trì – Duy tu Cung cấp Hướng dẫn vận hành và bảo trì – duy tu công trình 

Man-PR-2 Nhận thức xanh Cung cấp Hướng dẫn sử dụng công trình cho người sử dụng 

LOTUS NC - Khoản 

LOTUS là một hệ thống tính điểm giúp đánh giá các dự án qua điểm số đạt được khi đáp 

ứng yêu cầu tại các Khoản (credit) của LOTUS. Các Khoản được xây dựng theo cấu trúc 

sau: Mục đích, Yêu cầu, Tổng quan, Tiếp cận & Thực hiện, Tính toán (tùy chọn) và Hồ sơ 

trình nộp. Dự án hoàn thành một khoản khi đã đạt được mục đích của khoản đó, thực hiện 

được các yêu cầu và cung cấp đủ các hồ sơ trình nộp cần thiết. 

Tại một số khoản, các yêu cầu có thể bao gồm nhiều Tùy chọn hoặc Giải pháp khác nhau. 

Dự án chỉ được lựa chọn một Tuỳ chọn nhưng có thể thực hiện bất cứ giải pháp nào được 

đề xuất để tích điểm chứng nhận. Số điểm tối đa được quy định cụ thể tại từng khoản. 
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LOTUS NC - Tính điểm 

Cơ cấu điểm cho các hạng mục của LOTUS NC (Bảng 2) được thiết lập và điều chỉnh trên 

cơ sở phân tích các hệ thống chứng nhận công trình xanh khác và các vấn đề môi trường 

đặc trưng trong thực tiễn quản lý công trình và biến đổi khí hậu tại Việt Nam. 

Bảng 2: LOTUS NC - Tính điểm 

Hạng mục 
Phi nhà ở (NR) Nhà ở 

Tỷ lệ (%) Số điểm tối đa Tỷ lệ (%) Số điểm tối đa 

Năng lượng 32% 32 32% 32 

Nước 13% 13 13% 13 

Vật liệu & Tài nguyên 12% 12 13% 13 

Sức khỏe & Tiện nghi 14% 14 14% 14 

Vị trí & Môi trường 21% 21 20% 20 

Quản lý 8% 8 8% 8 

Tổng điểm 100 % 100 100 % 100 

 

Ngoài ra, dự án có thể được cộng tối đa 8 điểm thưởng tại hạng mục Hiệu năng vượt trội. 

LOTUS NC – Mức Chứng nhận 

Các mức Chứng nhận (Hình 1) được thiết lập với sự tham khảo một số hệ thống chứng 

nhận như LEED (Hoa Kỳ), Green Star Office (Úc), GBI (Malaysia), BEAM Plus (Hồng Kông) 

và Greenship (Indonesia). 

Mức chứng nhận đầu tiên của LOTUS NC (Chứng nhận LOTUS) được ấn định tại 40% tổng 

số điểm (không bao gồm 8 điểm thưởng). Giá trị này cho thấy công trình đã đáp ứng những 

yêu cầu tối thiểu để được coi là một công trình xanh. Các mức chứng nhận tiếp theo tương 

ứng với các mức 55% (LOTUS Bạc), 65% (LOTUS Vàng) và 75% (LOTUS Bạch kim) tổng 

số điểm (xem Hình 1). 

0-39 điểm 40-54 điểm 55-64 điểm 65-74 điểm 75-108 điểm 

Không đạt 
Chứng nhận 

Chứng nhận Bạc Vàng Bạch kim 

 
 

Hình 1: Các mức Chứng nhận của LOTUS  
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Quy chuẩn và tiêu chuẩn được viện dẫn trong LOTUS  

LOTUS NC viện dẫn 10 quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam và 7 tiêu chuẩn quốc tế có liên 

quan tới xây dựng công trình xanh.  

Đối với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam, VGBC sẽ viện dẫn hoặc tích 

hợp trong các tiêu chí của LOTUS. Ngành xây dựng của Việt Nam cũng thường dựa theo 

nhiều tiêu chuẩn quốc tế, tuy nhiên VGBC dành sự ưu tiên cao hơn cho việc thực hiện và 

nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn trong nước. 

Danh sách dưới đây liệt kê một số quy chuẩn và tiêu chuẩn, chính là những yêu cầu tối 

thiểu mà các dự án LOTUS cần thực hiện. Danh sách chỉ nhắc tới một phần trong số rất 

nhiều quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng cho các công trình xây mới tại Việt Nam. Do đó, dự 

án không sử dụng danh sách này như một bảng kiểm tra các yêu cầu cần đáp ứng. 

Tại thời điểm phát hành, LOTUS đã viện dẫn những quy chuẩn, tiêu chuẩn mới nhất. Tuy 

nhiên trong quá trình thực hiện, dự án cần liên tục theo dõi, cập nhật những thay đổi và bổ 

sung của các quy định hiện hành. 

Bảng 3: Quy chuẩn và tiêu chuẩn được viện dẫn trong LOTUS 

Hạng mục 
Việt Nam 

/ 
Quốc tế 

Quy chuẩn / Tiêu chuẩn 

Quy định 

chung 
Việt Nam 

QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện 
tự nhiên dùng trong xây dựng 

Năng lượng 

Việt Nam 
QCVN 09:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây 
dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 

Quốc tế VDI-Standard: VDI 4707 Phần 1 - Hiệu suất năng lượng của thang máy 

Nước 

Việt Nam 

QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

sinh hoạt 

QCVN 39:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dùng cho tưới tiêu 

QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ăn uống 

Quốc tế 
Tiêu chuẩn 350 NSF/ANSI: Hệ thống xử lý tái sử dụng nước tại chỗ cho 

công trình nhà ở và thương mại 

Sức khoẻ & 

Tiện nghi 
Việt Nam 

TCVN 5687:2010 - Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế 

TCXDVN 175:2005 - Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng 

- Tiêu chuẩn thiết kế 

QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

TCXDVN 277:2002 - Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà 
dân dụng 

 



  

 
LOTUS NC V3 - Hướng dẫn Kỹ thuật - 06/2019  

© Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, 2019   15 

Sức khoẻ & 

Tiện nghi 
Quốc tế 

ASHRAE Standard 62.1 - Thông gió cho chất lượng không khí trong 

nhà đạt ngưỡng cho phép 

AS 1668.2 - Sử dụng hệ thống thông gió và điều hòa không khí trong 

tòa nhà 

ASHRAE Standard 55-2004 - Điều kiện môi trường nhiệt độ người sử 

dụng công trình 

US EPA Reference Method 24 - Xác định hàm lượng chất dễ bay hơi, 

hàm lượng nước, tỉ trọng, độ dày khô và độ dày ướt của lớp phủ bề 

mặt 

EN 16516 - Tiêu chuẩn phát thải của sản phẩm xây dựng 

Vị trí & Môi 

trường 
Việt Nam 

TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - 

Tiêu chuẩn thiết kế 
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 LOTUS NC - Quy trình Chứng nhận 
 

 

Chứng nhận LOTUS là quy trình đánh giá chính thức và độc lập về hiệu suất môi trường 

của dự án xây dựng theo tiêu chuẩn LOTUS. Để thực hiện đánh giá - cấp chứng nhận, dự 

án cần trình nộp những tài liệu được yêu cầu nhằm chứng minh sự đáp ứng các tiêu chuẩn 

của LOTUS. 

VGBC khuyến khích các dự án nộp hồ sơ đăng ký Chứng nhận LOTUS ngay từ các giai 

đoạn khởi đầu của dự án, tốt nhất là trước giai đoạn thiết kế. Việc này giúp cho đơn vị thiết 

kế dễ dàng đưa ra những thay đổi phù hợp nhằm cải thiện hiệu quả của dự án và giúp dự 

án đạt được mức chứng nhận LOTUS cao hơn. 

Quy trình chứng nhận LOTUS NC gồm 2 giai đoạn: 

• Chứng nhận LOTUS Tạm thời 

• Chứng nhận LOTUS (Chính thức) 

 

Chứng nhận LOTUS Tạm thời là giai đoạn không bắt buộc. Chứng nhận LOTUS Tạm thời 

sẽ được cấp sau khi dự án hoàn tất giai đoạn thiết kế, nhằm xác nhận rằng dự án đã có 

được những nền tảng cần thiết để trở thành một công trình xanh ngay từ giai đoạn thiết kế. 

Chứng nhận LOTUS Tạm thời có giá trị tối đa 18 tháng sau khi hoàn thành giai đoạn xây 

dựng. Dự án có thể sử dụng Chứng nhận Tạm thời cho mục đích tiếp thị (tham khảo hướng 

dẫn sử dụng LOTUS cho chiến lược tiếp thị). 

Chứng nhận LOTUS (Chính thức) là quy trình đánh giá hiệu năng của công trình đã hoàn 

công. Dự án có thể bắt đầu nộp hồ sơ cho Chứng nhận Chính thức ngay sau khi hoàn tất 

thủ tục bàn giao công trình và phải hoàn thành việc trình nộp hồ sơ trong vòng 18 tháng kể 

từ ngày hoàn thiện công trình. Chứng nhận Chính thức giúp xác nhận tất cả các giải pháp 

và đặc tính của công trình xanh tích hợp trong thiết kế đã được thực hiện và hoàn thành 

mục tiêu trong giai đoạn xây dựng. 

Ở giai đoạn này, dự án có thể được cộng hoặc trừ điểm. Với các hạng mục khi xây dựng 

thực tế có sự thay đổi so với giai đoạn Chứng nhận Tạm thời, dự án cần chứng minh được 

sự thay đổi mang lại hiệu suất môi trường ở mức độ tương đương hoặc cao hơn để có thể 

được cho điểm tại hạng mục đó. 

Chứng nhận LOTUS (Chính thức) có giá trị 5 năm và trong vòng 5 năm, mỗi năm dự án đều 

phải cung cấp các số liệu về tiêu thụ năng lượng và nước hàng tháng của công trình. 
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 Công trình có điều kiện đặc thù 
 

Dự án Core & Shell 

Dự án Core & Shell (C&S) là loại hình dự án xây dựng trong đó chủ đầu tư chỉ thực hiện 

thiết kế và thi công những hạng mục cơ bản, đơn vị thuê diện tích sẽ tự hoàn thiện các hạng 

mục và dịch vụ chưa được cung cấp bên trong công trình. 

Theo yêu cầu tại Phần 1 của Điều kiện áp dụng, LOTUS NC chỉ áp dụng cho công trình 

nguyên vẹn và riêng biệt. Cũng như các loại hình dự án khác, dự án C&S cần đáp ứng yêu 

cầu của LOTUS NC đối với toàn bộ diện tích sàn để có thể được cấp Chứng nhận. Dự án 

cần chứng minh sự đáp ứng yêu cầu của điều kiện tiên quyết và các khoản được lựa chọn 

đối với toàn bộ diện tích sàn công trình, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ tuỳ theo yêu 

cầu của khoản và phạm vi trách nhiệm của chủ đầu tư.  

Các trường hợp ngoại lệ được liệt kê chi tiết tại Bảng A.1 của Phụ lục, trong đó bao gồm 

hướng dẫn về phạm vi áp dụng và quy trình thực hiện một số khoản và ĐKTQ. 

Nhìn chung, đối với những hạng mục thoả mãn phạm vi áp dụng của LOTUS NC, dự án cần 

đáp ứng yêu cầu của ĐKTQ và các khoản được lựa chọn. Đối với những hạng mục không 

thuộc phạm vi áp dụng của LOTUS NC, việc thực hiện yêu cầu của LOTUS NC là không bắt 

buộc, tuy nhiên dự án phải chuẩn bị văn bản hướng dẫn thiết kế, thi công theo tiêu chí 

“xanh” nhằm định hướng cho các đơn vị thuê diện tích khi triển khai thiết kế và hoàn thiện 

không gian bên trong công trình. Nội dung bản hướng dẫn cần dựa trên Hướng dẫn Kỹ 

thuật LOTUS NC V3 (LOTUS NC V3 Technical Manual) và dự án có thể chuẩn bị nhiều bản 

hướng dẫn khác nhau cho các nhóm đối tượng thuê diện tích khác nhau. 

Công trình đa chức năng 

Đối với công trình đa chức năng bao gồm thành phần nhà ở (Residential) và phi nhà ở (NR): 

• Dự án được coi là dự án phi nhà ở (NR) và cần thực hiện yêu cầu đối với dự án NR khi 

dự án có thành phần nhà ở chiếm dưới 40% 

• Dự án được coi là dự án nhà ở (Residential) và cần thực hiện yêu cầu đối với dự án nhà 

ở khi dự án có thành phần nhà ở chiếm trên 60% 

• Đối với dự án có thành phần nhà ở chiếm từ 40% đến 60%, đội dự án có thể lựa chọn 

dự án là nhà ở hoặc phi nhà ở và thực hiện các yêu cầu tương ứng. 

 

Thành phần nhà ở

> 60%

Dự án nhà ở

Thành phần nhà ở 

40%-60%

Dự án tự lựa chọn

Thành phần nhà ở

< 40%

Dự án phi nhà ở
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Do LOTUS chỉ đánh giá - cấp Chứng nhận đối với toàn bộ diện tích sàn công trình, dự án 

công trình đa chức năng được coi là phi nhà ở cần thực hiện các yêu cầu của ĐTQK và 

khoản được lựa chọn áp dụng đối với dự án phi nhà ở; dự án công trình đa chức năng 

được coi là nhà ở cần thực hiện các yêu cầu của ĐTQK và khoản được lựa chọn áp dụng 

đối với dự án nhà ở. 

Thêm vào đó, một số ĐKTQ và khoản sẽ bao gồm mục có tên “Công trình đa chức năng” 

nhằm bổ sung thêm một số yêu cầu và hướng dẫn cụ thể đối với công trình đã chức năng 

có chứa cả thành phần nhà ở và phi nhà ở.  

Dự án Design-Build 

Design-Build (Thiết kế & Thi công) là mô hình triển khai dự án xây dựng trong đó quy trình 

thiết kế và thi công được thực hiện bởi một đơn vị duy nhất, thường gọi là Nhà thầu Thiết kế 

- Thi công. Do dự án Design-Build không cần sử dụng hồ sơ mời thầu, LOTUS đưa ra 2 

phương án sau để dự án thực hiện khi chứng minh sự đáp ứng yêu cầu của ĐKTQ và các 

khoản được lựa chọn: 

Phương án 1:  

Đối với các ĐKTQ và khoản đã lựa chọn có yêu cầu cung cấp hồ sơ mời thầu (thông số kỹ 

thuật, bản vẽ, v.v.), Bên Đăng ký có thể cung cấp các hồ sơ, tài liệu thay thế như: bản vẽ 

thiết kế, tài liệu do nhà sản xuất công bố, bản cam kết của chủ đầu tư, v.v. 

Nếu dự án không thể cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh sự đáp ứng yêu cầu của các 

ĐKTQ và không đạt đủ số điểm để được cấp Chứng nhận Tạm thời, dự án có thể thực hiện 

Phương án 2. 

Phương án 2:  

Giai đoạn Chứng nhận LOTUS Tạm thời được điều chỉnh như sau: 

• Giai đoạn Chứng nhận Tạm thời thông thường theo yêu cầu của LOTUS sẽ được thay 

thế bằng Giai đoạn Tiền Đánh giá. 

• Giai đoạn Tiền Đánh giá chỉ phục vụ mục đích cung cấp cho dự án thông tin về khả 

năng đạt Chứng nhận. Đơn vị Đánh giá sẽ kiểm tra hồ sơ nhằm xác định dự án đang 

theo đúng lộ trình để đạt được mức Chứng nhận mong muốn và đưa ra khuyến nghị 

nhằm cải thiện hiệu năng công trình. 

• Giai đoạn Tiền Đánh giá bao gồm 2 vòng nộp hồ sơ tương tự như Giai đoạn Chứng 

nhận Tạm thời. Tuy nhiên, cuối Giai đoạn Tiền Đánh giá, dự án sẽ không được cấp 

Chứng nhận. 

• Đối với các Khoản yêu cầu trình nộp thông số kỹ thuật giai đoạn mời thầu, dự án có thể 

trình nộp tài liệu thay thế giúp cung cấp đủ thông tin cần thiết (như biên bản cuộc họp, 

bản cam kết của chủ đầu tư, bản tóm tắt yêu cầu của dự án, v.v.) 
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• Sau khi đánh giá hồ sơ trình nộp, Đơn vị Đánh giá sẽ gửi kết quả đánh giá cho Bên 

Đăng ký, bao gồm những nội dung sau: 

- ĐKTQ và Khoản đang theo đúng lộ trình chứng nhận (on-track) nếu hồ sơ trình nộp 

chứng minh được dự án sẽ đáp ứng yêu cầu của ĐKTQ và Khoản đó tại giai đoạn 

Chứng nhận Chính thức. 

- ĐKTQ và Khoản chưa đáp ứng yêu cầu (pending) nếu hồ sơ trình nộp không chứng 

minh được dự án sẽ đáp ứng yêu cầu của ĐKTQ và Khoản đó tại giai đoạn Chứng 

nhận Chính thức: do chưa thể cung cấp đủ thông tin hoặc thông tin chưa chính xác. 

Dự án có không gian chưa hoàn thiện 

Không gian chưa hoàn thiện là các không gian chưa sẵn sàng đưa vào sử dụng tại thời 

điểm trình nộp hồ sơ cho Chứng nhận Chính thức. 

Đối với phần không gian chưa hoàn thiện sẽ được đơn vị thuê chịu trách nhiệm thiết kế và 

thi công, dự án thực hiện yêu cầu như đối với dự án Core & Shell. 

Đối với phần không gian chưa hoàn thiện do chủ đầu tư chịu trách nhiệm thiết kế, thi công: 

• Tổng diện tích phần không gian chưa hoàn thiện không vượt quá 10% GFA. Nếu không, 

dự án sẽ không được cấp Chứng nhận Chính thức. 

• Dự án trình nộp bản cam kết có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư về việc đáp ứng yêu 

cầu của ĐKTQ và các khoản đã lựa chọn đối với phần không gian chưa hoàn thiện khi 

hoàn thành thiết kế và thi công phần không gian đó. 

• Đối với các ĐKTQ và Khoản sử dụng mô hình cơ sở để tính toán hiệu năng (E-PR-3 & 

E-2 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình, W-PR-1 & W-1 Thiết bị sử dụng nước 

hiệu quả), mô hình thiết kế của các không gian chưa hoàn thiện sẽ được thiết lập ở mức 

tương đương với mô hình cơ sở. 

• Đối với các ĐKTQ và Khoản khác, những hạng mục chưa hoàn thành, các hệ thống, 

thiết bị chưa được lắp đặt trong các không gian chưa hoàn thiện sẽ không được tính khi 

đánh giá, tính điểm cấp Chứng nhận. 

Dự án có nhiều công trình khác nhau 

Đối với dự án bao gồm nhiều công trình khác nhau, dự án có thể thực hiện Chứng nhận cho 

từng công trình riêng lẻ (individual project certification) hoặc cho một nhóm công trình (group 

project certification) và không thực hiện Chứng nhận cho một số công trình khác của dự án. 

Bên Đăng ký có thể tham khảo chi tiết các yêu cầu đối với dự án có nhiều công trình tại 

“Hướng dẫn áp dụng LOTUS NC V3 cho Dự án có nhiều công trình” (LOTUS NC V3 

Guidelines - Sites with multiple buildings). 
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Danh sách các Khoản của LOTUS NC 
 

 

Khoản Tên Khoản 
Phi nhà ở 

(NR) 
Nhà ở 

(R) 

NĂNG LƯỢNG 32 điểm  32 điểm  

E-PR-1 Hiệu quả sử dụng năng lượng tối thiểu ĐKTQ ĐKTQ 

E-PR-2 Thiết kế thụ động ĐKTQ ĐKTQ 

E-1 Thiết kế thụ động 1 1 

E-PR-3 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình ĐKTQ ĐKTQ 

E-2 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình 14 14 

E-3 Vỏ công trình 3 3 

E-4 Làm mát công trình 6 6 

E-5 Chiếu sáng nhân tạo 3 3 

E-6 Giám sát tiêu thụ năng lượng 2 1 

E-7 Thang máy N/A 1 

E-8 Năng lượng tái tạo 3 3 

NƯỚC 13 điểm 13 điểm 

W-PR-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả ĐKTQ ĐKTQ 

W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả 5 5 

W-2 Sân vườn sử dụng nước hiệu quả 2 2 

W-3 Giám sát sử dụng nước 1 1 

W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững 5 5 

VẬT LIỆU & TÀI NGUYÊN 12 điểm 13 điểm 

MR-1 Giảm mức sử dụng bê tông 2 2 

MR-2 Vật liệu bền vững 5 5 

MR-3 Vật liệu không nung 2 2 

MR-PR-1 Phát thải xây dựng ĐKTQ ĐKTQ 

MR-4 Phát thải xây dựng 2 2 

MR-5 Quản lý phát thải trong giai đoạn vận hành 1 2 
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SỨC KHOẺ & TIỆN NGHI 14 điểm 14 điểm 

H-PR-1 Hút thuốc lá trong tòa nhà ĐKTQ ĐKTQ 

H-1 Thông gió & Chất lượng không khí trong nhà 3 3 

H-PR-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp ĐKTQ ĐKTQ 

H-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp 2 3 

H-3 Thiết kế Biophilic 1 1 

H-4 Chiếu sáng tự nhiên 3 3 

H-5 Tầm nhìn ra bên ngoài 2 N/A 

H-6 Tiện nghi nhiệt 2 2 

H-7 Tiện nghi âm học 1 2 

VỊ TRÍ & MÔI TRƯỜNG 21 điểm 20 điểm 

SE-1 Phòng chống ngập lụt 1 1 

SE-2 Dấu chân phát triển 2 2 

SE-3 Thảm thực vật 4 4 

SE-4 Xử lý nước mưa 2 2 

SE-5 Hiệu ứng đảo nhiệt 2 2 

SE-6 Môi chất lạnh 2 1 

SE-7 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 1 1 

SE-8 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng 1 1 

SE-9 Giao thông xanh 3 3 

SE-10 Kết nối cộng đồng 1 1 

SE-11 Không gian và trang thiết bị công cộng 2 2 

QUẢN LÝ 8 điểm 8 điểm 

Man-1 Quy trình thiết kế hiệu quả 1 1 

Man-2 Giai đoạn xây dựng 1 1 

Man-3 Nghiệm thu - vận hành - chạy thử 4 4 

Man-PR-1 Bảo trì - Duy tu ĐKTQ ĐKTQ 

Man-4 Bảo trì - Duy tu 1 1 

Man-PR-2 Nhận thức xanh ĐKTQ ĐKTQ 

Man-5 Nhận thức xanh 1 1 

HIỆU NĂNG VƯỢT TRỘI 8 điểm 8 điểm 

EP-1 Hiệu năng vượt trội 
8 8 

EP-2 Giải pháp tiên tiến 
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Năng lượng 
 

 
  

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới, các công trình xây dựng 

đang chiếm tới hơn 35% mức tiêu thụ năng lượng và trên 40% lượng phát thải CO2 toàn cầu 

(theo Báo cáo năm 2017 của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc). 

Tại Việt nam, tăng trưởng kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng mặc dù giúp nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho người dân nhưng cũng kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng rất 

lớn, khiến cho tình trạng biến đổi khí hậu trở nên tệ hơn. Theo Báo cáo Triển vọng Năng 

lượng Việt Nam năm 2017 do Bộ Công thương và Cơ quan Năng lượng Đan Mạch phối 

hợp thực hiện, từ nay đên 2035, nhu cầu sử dụng điện được dự báo sẽ gia tăng trung bình 

8% mỗi năm, trong đó khoảng một nửa sản lượng điện sẽ được cung ứng bằng nguồn 

nguyên liệu hoá thạch. 

Tuy nhiên, do nguồn tiêu thụ năng lượng chính của Việt Nam chủ yếu là các công trình xây 

dựng tại các đô thị, chúng ta có thể làm giảm tác động của biến đổi khí hậu và cải thiện tình 

hình an ninh năng lượng bằng cách tích hợp các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả 

vào công trình xây dựng, từ đó có thể tiết kiệm tới 50% điện năng tiêu thụ. 

Nhằm hiện thực hoá mục tiêu nêu trên, Hệ thống Chứng nhận LOTUS khuyến khích và ghi 

nhận những nỗ lực giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng của công trình thông qua các giải 

pháp như tối ưu hiệu quả cách nhiệt, kết hợp thông gió tự nhiên, công nghệ sử dụng năng 

lượng hiệu quả cũng như khai thác các nguồn năng lượng bền vững. 

Khoản Tiêu chí Phi nhà ở Nhà ở 

E-PR-1 Hiệu quả sử dụng năng lượng tối thiểu ĐKTQ ĐKTQ 

E-PR-2 Thiết kế thụ động ĐKTQ ĐKTQ 

E-1 Thiết kế thụ động 1 điểm 1 điểm 

E-PR-3 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình ĐKTQ ĐKTQ 

E-2 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình 14 điểm 14 điểm 

E-3 Vỏ công trình 3 điểm 3 điểm 

E-4 Làm mát công trình 6 điểm 6 điểm 

E-5 Chiếu sáng nhân tạo 3 điểm 3 điểm 

E-6 Giám sát tiêu thụ năng lượng 2 điểm 1 điểm 

E-7 Thang máy N/A 1 point 

E-8 Năng lượng tái tạo 3 điểm 3 điểm 

Tổng điểm 32 điểm 32 điểm 
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 E-PR-1 Hiệu quả sử dụng năng lượng tối thiểu 
 

Phạm vi 

ĐKTQ E-PR-1 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Đảm bảo công trình đạt hiệu quả sử dụng năng lượng tối thiểu bằng cách đáp ứng yêu cầu 

tại một số quy định bắt buộc của Việt Nam. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (ĐKTQ) 

Tiêu chí ĐKTQ 

Dự án đáp ứng tất cả những yêu cầu bắt buộc của QCVN 09:2017/BXD E-PR-1 
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 E-PR-2 & E-1 Thiết kế thụ động  
 

Phạm vi 

ĐKTQ E-PR-2 và Khoản E-1 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Xác định, phân tích và tích hợp các giải pháp thiết kế giúp tận dụng lợi thế của khí hậu tự 

nhiên và khu đất để giảm thiểu nhu cầu làm mát và sưởi ấm cơ khí của công trình, đồng 

thời đảm bảo tiện nghi cho người sử dụng 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (ĐKTQ) 

Tiêu chí ĐKTQ 

Tiến hành phân tích Thiết kế thụ động E-PR-2 

 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Tiến hành phân tích Thiết kế thụ động từ đầu giai đoạn thiết kế, trong đó bao gồm 
mô phỏng nhiệt và mô phỏng chiếu sáng tự nhiên 

1 
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 E-PR-3 & E-2 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình 
 

Phạm vi 

ĐKTQ E-PR-3 và khoản E-2 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Thực hiện mô phỏng năng lượng, từ đó đưa ra các giải pháp và phân tích tính hiệu quả mỗi 

giải pháp nhằm giảm mức sử dụng năng lượng của toàn công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (ĐKTQ) 

Tiêu chí ĐKTQ 

Giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng toàn công trình so với mô hình cơ sở E-PR-3 

 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-14 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Cộng 1 điểm cho mỗi 2.5% mức năng lượng tiêu thụ của toàn công trình giảm 
được so với mô hình cơ sở (tối đa 45%) 

14 
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 E-3 Vỏ công trình 
 

Phạm vi 

Khoản E-3 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Đảm bảo hiệu quả nhiệt của công trình được tối ưu hoá. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-3 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện một trong hai Tùy chọn sau: 

Tùy chọn A: Chỉ số truyền nhiệt tổng (OTTV) (áp dụng cho tất cả dự án) 

Tiêu chí Điểm 

Giảm 15% OTTV trung bình của công trình so với mức yêu cầu của QCVN 09:2017/BXD 1 

1 điểm: cho mỗi 15% OTTV trung bình của công trình giảm thêm được so với mức yêu cầu 
của QCVN 09:2017/BXD (tối đa 45%) 

3 

 

Tùy chọn B: Thiết kế vỏ công trình 

Chỉ áp dụng Tuỳ chọn B đối với: 

• Dự án phi nhà ở có trên 50% diện tích sử dụng không lắp đặt điều hòa không khí. 

• Dự án nhà ở có trên 50% số căn hộ và thiết kế không gian công trình đáp ứng các yêu 

cầu tại Giải pháp A1 của Khoản E-4 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp B1: Giảm hấp thụ bức xạ mặt trời 

Thực hiện giải pháp giảm thiểu sự hấp thụ bức xạ mặt trời qua các bề mặt không trong suốt 1 

Giải pháp B2: Mặt đứng hướng Tây* 

Diện tích mặt đứng hướng Tây nhỏ hơn 20% tổng diện tích mặt đứng của công trình 1 

Diện tích mặt đứng hướng Tây nhỏ hơn 10% tổng diện tích mặt đứng của công 2 

Giải pháp B3: Tỉ số diện tích cửa sổ - tường của mặt đứng hướng Tây và hướng Đông  

WWR của mặt đứng hướng Tây và mặt đứng hướng Đông nhỏ hơn 30% 1 

WWR của mặt đứng hướng Tây và mặt đứng hướng Đông nhỏ hơn 15% 2 

Giải pháp B4: Kết cấu chắn nắng bên ngoài 

Lắp đặt kết cấu chắn nắng phù hợp cho các cửa kính trong suốt 1 

* Mặt đứng hướng Tây là mặt đứng có hướng nằm trong khoảng 22.5 độ Bắc của hướng Tây và 22.5 

độ Nam của hướng Tây. Mặt đứng hướng Đông được định nghĩa theo cách tương tự.   
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 E-4 Làm mát công trình 
 

Phạm vi 

Khoản E-4 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng phục vụ nhu cầu làm mát không gian. 

Yêu cầu 

Dự án có thể thực hiện cả 2 Giải pháp A và B để đạt tối đa 6 điểm của Khoản E-4. 

Giải pháp A: Thông gió tự nhiên 

Dự án Phi nhà ở (1-6 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

10% diện tích sử dụng được thông gió tự nhiên 1 

Cộng 1 điểm cho mỗi 15% tăng thêm của diện tích sử dụng được thông gió tự nhiên 6 

Dự án Nhà ở (1-6 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A1: Thiết kế không gian công trình 

Cộng 1 điểm cho mỗi 20% số căn hộ có cửa sổ đón hướng gió chủ đạo (tối đa 80%) 4 

Giải pháp A2: Thiết kế căn hộ 

Cộng 1 điểm cho mỗi 20% số phòng khách và phòng ngủ được thông gió xuyên phòng 
hiệu quả (tối đa 80%) 

4 

Giải pháp A3: Không gian chung 

80% diện tích sảnh, hành lang và cầu thang bộ được thông gió tự nhiên 1 

 

Giải pháp B: Điều hoà không khí 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-6 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp B1: Cải thiện hiệu năng  

Cộng 1 điểm cho mỗi 20% cải thiện chỉ số CSPF của các máy ĐHKK không ống gió 

-VÀ- 10% cải thiện chỉ số COP cho các ĐHKK làm lạnh trực tiếp hoạt động bằng điện năng 

-VÀ- 5% cải thiện chỉ số COP cho các Chiller có năng suất lạnh dưới 1055 kW 

-VÀ- 3% cải thiện chỉ số COP cho các Chiller có năng suất lạnh trên 1055 kW  

6 

Giải pháp B2: Điều khiển biến tần  

Lắp đặt điều khiển biến tần cho tất cả các hệ thống HVAC phù hợp 1 

Giải pháp B3: Hệ thống HVAC thay thế 

Lắp đặt Hệ thống thông khí ngoài trời (DOAS) và/hoặc Hệ thống làm mát bằng bức xạ 1 
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 E-5 Chiếu sáng nhân tạo 
 

Phạm vi 

Khoản E-5 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Giảm mức tiêu thụ năng lượng của các hệ thống chiếu sáng nhân tạo. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở (1-3 điểm) 

Dự án có thể thực hiện cả 2 Giải pháp A và B để đạt tối đa 3 điểm. 

Dự án Nhà ở (1-3 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện Giải pháp A.  

Giải pháp A: Giảm mật độ công suất chiếu sáng (LPD) 

Tiêu chí Điểm 

Dự án Phi nhà ở  
LPD giảm 20% so với yêu cầu của QCVN 09:2017/BXD 

1 
Dự án Nhà ở 

LPD giảm 15% so với yêu cầu của QCVN 09:2017/BXD 

Dự án Phi nhà ở 
Cộng 1 điểm cho mỗi 20% LPD giảm thêm được so với yêu cầu của 09:2017/BXD 

(tối đa 60%) 
3 

Dự án Nhà ở 

Cộng 1 điểm cho mỗi 15% LPD giảm thêm được so với yêu cầu của 09:2017/BXD 

(tối đa 45%) 

 
Giải pháp B: Sử dụng hệ thống điều khiển chiếu sáng 

Tiêu chí Điểm 

Sử dụng hệ thống điều khiển chiếu sáng cho trên 50% tổng diện tích sàn (GFA) 
và 100% diện tích khu đỗ xe ngoài trời  

1 
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 E-6 Giám sát tiêu thụ năng lượng 
 

Phạm vi 

Khoản E-6 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Đảm bảo kiểm soát và quản lý hiệu quả các hệ thống tiêu thụ năng lượng của công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở (1-2 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Lắp đặt Hệ thống Giám sát Năng lượng (PMS) giúp theo dõi các nguồn sử dụng 
năng lượng chính 

1 

Lắp đặt Hệ thống Quản lý Tòa nhà (BMS) giúp theo dõi và điều khiển các thiết bị 
cơ điện trong công trình 

2 

 

Dự án Nhà ở (1 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Lắp đặt thiết bị theo dõi mức tiêu thụ năng lượng cho mỗi căn hộ 1 
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 E-7 Thang máy 
 

Phạm vi 

Khoản E-7 chỉ áp dụng cho dự án nhà ở. 

Mục đích 

Giảm mức tiêu thụ năng lượng của các hệ thống thang máy. 

Yêu cầu 

Dự án Nhà ở (1 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Toàn bộ thang máy trong công trình cần: 

• Đạt hiệu quả sử dụng năng lượng Hạng A theo Hướng dẫn VDI 4707 – Phần 1: 

Hiệu quả sử dụng năng lượng của thang máy 

-HOẶC-  

• Thực hiện ít nhất 4 trong các phương pháp sau đây nhằm giảm mức tiêu thụ 

năng lượng: 

- động cơ sử dụng năng lượng hiệu quả 
- hệ thống chiếu sáng hiệu quả 
- chế độ chờ 
- cơ chế phục hồi năng lượng 
- hệ thống điều khiển hiệu quả 

1 
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 E-8 Năng lượng tái tạo 
 

Phạm vi 

Khoản E-8 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là trong môi trường xây dựng.  

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-3 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

1% tổng mức năng lượng tiêu thụ của công trình có nguồn gốc là năng lượng tái tạo 1 

1 điểm: cho mỗi 1% tăng thêm trong tổng mức năng lượng tiêu thụ của công trình có 
nguồn gốc là năng lượng tái tạo (tối đa 3%) 

3 
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Nước 
 

 
 
Tình trạng khan hiếm nước về cả trữ lượng và chất lượng đang trở thành một nguy cơ lớn, 

đe dọa đến an ninh lương thực và năng lượng tại nhiều nước khu vực Đông Nam Á. Dự báo 

đến năm 2025, nhiều vùng lưu vực sông sẽ rơi vào tình trạng hạn hán trầm trọng. Nguồn 

nước ngầm cũng đang bị suy giảm nhanh chóng. 

Dù Việt Nam vẫn được coi là quốc gia có nguồn tài nguyên nước dồi dào với hệ thống sông 

ngòi dày đặc, gần đây Chính phủ cũng đã công bố tình trạng thiếu nước sạch. Nguồn nước 

dự trữ chỉ đủ đáp ứng được 4000 m3/người/năm, trong khi mức trung bình trên thế giới là 

7000 m3/người/năm. Hơn thế nữa, tình trạng thiếu nước theo mùa cũng đang ngày càng 

trầm trọng hơn do nhu cầu sử dụng nước rất lớn cùng tình trạng ô nhiễm nguồn nước và 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư như đồng bằng sông 

Hồng hay vùng trồng lúa lớn như đồng bằng sông Cửu Long. Do hai vùng đồng bằng này là 

nơi sản xuất lúa gạo chính của Việt Nam, tình trạng thiếu nước sẽ trở thành mối đe dọa đến 

an ninh lương thực.  

Với tình trạng khan hiếm nước sạch ở Việt Nam, giá nước sạch sẽ tăng cao trong tương lai. 

Chính vì vậy, công trình xây dựng sử dụng nước hiệu quả không những sẽ đảm bảo tính 

bền vững của công trình mà còn giúp giảm chi phí vận hành. Hơn nữa, công trình sử dụng 

nước hiệu quả sẽ làm giảm lượng nước thải, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đã cũ kĩ, 

lạc hậu tại nhiều khu vực đô thị.  

Nhận định được tình hình hiện tại, LOTUS chú trọng vào vấn đề giảm thiểu tiêu thụ nước và 

nhấn mạnh điều này trong các yêu cầu của hạng mục Nước. Các Khoản của hạng mục 

Nước khuyến khích việc lắp đặt các thiết bị sử dụng nước hiệu quả, áp dụng các giải pháp 

phục hồi nguồn nước như tái sử dụng, tái chế nước, thu nước mưa, thiết kế cảnh quan sân 

vườn ít nhu cầu tưới nước, đồng thời giám sát hiệu quả mức tiêu thụ nước của công trình. 

 

Khoản Tiêu chí Phi nhà ở Nhà ở 

W-PR-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả ĐKTQ ĐKTQ 

W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả 5 điểm 5 điểm 

W-2 Sân vườn sử dụng nước hiệu quả 2 điểm 2 điểm 

W-3 Giám sát sử dụng nước  1 điểm 1 điểm 

W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững 5 điểm 5 điểm 

Tổng điểm 13 điểm 13 điểm 
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 W-PR-1 & W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả 
 

Phạm vi 

ĐKTQ W-PR-1 và Khoản W-1 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Lắp đặt các thiết bị sử dụng nước hiệu quả nhằm giảm mức tiêu thụ nước của công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (ĐKTQ) 

Tiêu chí ĐKTQ 

Giảm 20% mức tiêu thụ nước sinh hoạt qua các thiết bị sử dụng nước của công trình 
so với mô hình cơ sở 

W-PR-1 

 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-5 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giảm 25% mức tiêu thụ nước sinh hoạt qua các thiết bị sử dụng nước của công trình 
so với mô hình cơ sở  

1 

Cộng 1 điểm cho mỗi 5% giảm thêm được của mức tiêu thụ nước sinh hoạt qua các 
thiết bị sử dụng nước của công trình (tối đa 45%)  

5 
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 W-2 Sân vườn sử dụng nước hiệu quả 
 

Phạm vi 

Khoản W-2 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích các thiết kế cảnh quan sân vườn sử dụng cây trồng bản địa và có khả năng 

hạn chế mức tiêu thụ nước sinh hoạt phục vụ tưới sân vườn  

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-2 điểm) 

Khoản W-2 chỉ áp dụng cho dự án có diện tích cảnh quan sân vườn lớn hơn 100m2.  

Tiêu chí Điểm 

Giảm 50% lượng nước sinh hoạt sử dụng vào việc tưới sân vườn so với mức tiêu thụ 

cơ sở 
1 

Giảm 80% lượng nước sinh hoạt sử dụng vào việc tưới sân vườn so với mức tiêu thụ 

cơ sở 
2 
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 W-3 Giám sát sử dụng nước 
 

Phạm vi 

Khoản W-3 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Quản lý các nguồn sử dụng nước nhằm giảm thiểu mức tiêu thụ nước của công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Lắp đặt đồng hồ nước theo dõi các nguồn sử dụng nước chính 1 
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 W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững 
 

Phạm vi 

Khoản W-4 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích áp dụng những giải pháp bền vững nhằm giảm mức tiêu thụ nước sinh hoạt. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-5 điểm)  

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Tái chế, tái sử dụng nước, trữ nước mưa 

10% tổng lượng nước tiêu thụ của công trình là nước được tái chế, tái sử dụng 

hoặc nước mưa 
1 

Cộng 1 điểm cho mỗi 10% tăng thêm của nước được tái chế, tái sử dụng hoặc 

nước mưa trong tổng lượng nước tiêu thụ của công trình (Tối đa 50%) 
5 

Giải pháp B: Bể bơi sử dụng nước hiệu quả 

Thực hiện giải pháp giảm mức tiêu thụ nước của bể bơi 1 

Giải pháp C: Tháp giải nhiệt sử dụng nước hiệu quả 

Hệ thống tháp giải nhiệt vận hành trong ít nhất 6 chu kỳ cô đặc (COC) với chất 

lượng nước phù hợp 
1 

Giải pháp D: Nước uống  

Lắp đặt một hệ thống lọc nước uống 1 

 

 

  



  

 
LOTUS NC V3 - Hướng dẫn Kỹ thuật - 06/2019  

© Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, 2019   37 

Vật liệu & Tài nguyên 
 

 
 
Với tốc độ đô thị hoá vào mức cao nhất trên thế giới và tỉ lệ dân thành thị đạt 34.24% năm 

2016 (theo số liệu của Ngân hàng Thế giới), số lượng công trình xây dựng đang gia tăng tại 

tất cả các vùng miền của Việt Nam, kéo theo nhu cầu liên tục tăng về vật liệu xây dựng. 

Trong vòng đời của vật liệu xây dựng, mỗi hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, sử 

dụng và tiêu hủy đều có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường. Đặc biệt là hoạt động 

khai thác nguyên liệu thô, không những hủy hoại các hệ sinh thái, làm ô nhiễm không khí và 

nước mà còn làm suy giảm nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Chính vì vậy, để 

giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của xây dựng đến môi trường, việc sử dụng vật liệu có nguồn 

gốc từ các nguồn nguyên liệu thô cần phải hạn chế. 

Bên cạnh đó, khu vực đô thị của Việt Nam thải ra hơn 11 triệu tấn chất thải rắn mỗi năm, 

trong khi chỉ thu gom và xử lý được khoảng 84% (theo báo cáo năm 2014 của Cổng thông 

tin Quan trắc Môi trường – Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Bắc). Điều đó đồng nghĩa 

với khoảng 2 triệu tấn chất thải rắn chưa được xử lý đổ thẳng vào môi trường mỗi năm. 

Hạng mục Vật liệu & Tài nguyên của LOTUS có ba mục tiêu chính, bao gồm giảm thiểu sử 

dụng nguồn nguyên liệu thô, khuyến khích sử dụng vật liệu có năng lượng hàm chứa thấp 

và giảm phát thải xây dựng. Để đạt được những mục tiêu trên, LOTUS khuyến khích dự án 

tái chế, tái sử dụng vật liệu xây dựng và kết cấu sẵn có, sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu từ 

những nguồn bền vững và vật liệu không nung. 

Khoản Tiêu chí Phi nhà ở Nhà ở 

MR-1 Giảm mức sử dụng bê tông 2 điểm 2 điểm 

MR-2 Vật liệu bền vững 5 điểm 5 điểm 

MR-3 Vật liệu không nung 2 điểm 2 điểm 

MR-PR-1 Phát thải xây dựng ĐKTQ ĐKTQ 

MR-4 Phát thải xây dựng 2 điểm 2 điểm 

MR-5 Quản lý phát thải trong giai đoạn vận hành 1 điểm 2 điểm 

Tổng điểm 12 điểm 13 điểm 
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 MR-1 Giảm mức sử dụng bê tông 
 

Phạm vi 

Khoản MR-1 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích dự án áp dụng giải pháp giảm thiểu mức sử dụng bê tông trong công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-2 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Giảm tỷ lệ bê tông của các tấm bê tông 

Giảm mức sử dụng bê tông của các tấm bê tông 1 

Giải pháp B: Giảm tỷ lệ bê tông của dầm và cột 

Giảm mức sử dụng bê tông của dầm và cột 1 

Giải pháp C: Giảm tỷ lệ bê tông của các cấu kiện không chịu lực 

Giảm mức sử dụng bê tông của các cấu kiện không chịu lực 1 
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 MR-2 Vật liệu bền vững 
 

Phạm vi 

Khoản MR-2 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích dự án sử dụng vật liệu bền vững, giảm thiểu sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-5 điểm) 

Khoản MR-2 chỉ áp dụng trong giai đoạn Chứng nhận Chính thức. 

Tiêu chí Điểm 

10% tổng giá trị vật liệu của dự án là vật liệu bền vững 1 

Cộng 1 điểm cho mỗi 5% tăng thêm của vật liệu bền vững trong tổng giá trị vật liệu 
của dự án (tối đa 30%)  

5 
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 MR-3 Vật liệu không nung 
 

Phạm vi  

Khoản MR-3 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Giảm thiểu sử dụng vật liệu nung và thay thế bằng vật liệu không nung. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-2 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

80% tường không chịu lực được làm từ vật liệu không nung 1 

100% tường không chịu lực được làm từ vật liệu không nung 2 
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 MR-PR-1 & MR-4 Phát thải xây dựng 
 

Phạm vi 

ĐKTQ MR-PR-1 và Khoản MR-4 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích  

Khuyến khích việc tái sử dụng, tận dụng và tái chế phát thải trong quá trình phá dỡ và xây 

dựng công trình nhằm giảm thiểu lượng rác thải cần xử lí tại các khu chôn lấp. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (ĐKTQ) 

Tiêu chí ĐKTQ 

Soạn thảo và áp dụng một kế hoạch quản lý phát thải xây dựng ĐKTQ MR-PR-1 

 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-2 điểm) 

Khoản MR-4 chỉ áp dụng trong giai đoạn Chứng nhận Chính thức. 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Tái chế, tái sử dụng rác thải 

Tái sử dụng, tận dụng và/hoặc tái chế 50% lượng phát thải của quá trình phá dỡ và 
xây dựng công trình 

1 

Tái sử dụng, tận dụng và/hoặc tái chế 70% lượng phát thải của quá trình phá dỡ và 
xây dựng công trình 

2 

Giải pháp B: Giảm thiểu phát thải 

Thực hiện 2 giải pháp nhằm giảm mức phát thải trong giai đoạn xây dựng công trình 1 
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 MR-5 Quản lý phát thải trong giai đoạn vận hành 
  

Phạm vi 

Khoản MR-5 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích  

Thực hiện phân loại rác thải và hỗ trợ hoạt động tái chế rác thải trong giai đoạn vận hành 

công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở (1 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện Tuỳ chọn A. 

Dự án Nhà ở (1-2 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện Tuỳ chọn B.  

 

Tuỳ chọn A: Khu tập kết - tái chế rác thải 

Tiêu chí Điểm 

Xây dựng khu tập kết - tái chế rác thải phục vụ toàn bộ người sử dụng công trình 1 

 

Tuỳ chọn B: Quản lý và phân loại rác thải 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp B1: Quản lý và phân loại rác thải có thể tái chế 

Quản lý và phân loại rác thải có thể tái chế 1 

Giải pháp B2: Quản lý và phân loại rác thải hữu cơ 

Quản lý và phân loại rác thải hữu cơ 1 
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Sức khoẻ & Tiện nghi  

 

 
 

Trong bản Hướng dẫn về Chất lượng không khí (Air Quality Guidelines – Xuất bản lần thứ 

2), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng phần lớn chất gây ô nhiễm không khí mà 

con người tiếp xúc xuất phát từ môi trường bên trong công trình. Ngoài chất lượng không 

khí, ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng cũng gây ảnh hưởng đến người sử dụng công trình cũng 

như cộng đồng xung quanh. Bộ Xây dựng dự báo tới năm 2025, tốc độ đô thị hoá sẽ tăng 

lên mức 50% và dân số đô thị sẽ đạt 52 triệu người. Xu hướng này kéo theo tình trạng một 

lượng lớn dân cư sẽ dành nhiều thời gian hơn bên trong các công trình. Như vậy, chất 

lượng cuộc sống của người dân càng phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng môi trường trong 

công trình (IEQ) 

Cải thiện IEQ sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như hen suyễn, dị ứng, bệnh đường hô 

hấp cũng như các bệnh gây ra do điều kiện môi trường làm việc không đảm bảo, được gọi 

chung là SBS (Sick Building Syndrome – Hội chứng bệnh văn phòng). Giảm số ngày nghỉ và 

tăng năng suất làm việc chính là giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư và người sử 

dụng công trình. IEQ chất lượng cao cũng giúp tăng giá trị của công trình khi bán lại hoặc 

sang nhượng. 

Các tiêu chí tại hạng mục Sức khỏe & Tiện nghi của LOTUS NC hướng tới cải thiện môi 

trường bên trong công trình xây dựng, tập trung vào bốn khía cạnh chính. Khía cạnh đầu 

tiên và quan trọng nhất là chất lượng không khí trong công trình. Công trình phải đảm bảo 

không khí sạch và trong lành, không có hóa chất độc hại và bụi bẩn. Ngoài ra, công trình 

cần đảm bảo sự tiện nghi về thị giác, thính giác và nhiệt độ cho người sử dụng. 

Khoản Tiêu chí Phi nhà ở Nhà ở 

H-PR-1 Hút thuốc lá trong toà nhà ĐKTQ ĐKTQ 

H-1 Thông gió & Chất lượng không khí trong nhà 3 điểm 3 điểm 

H-PR-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp ĐKTQ ĐKTQ 

H-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp 2 điểm 3 điểm 

H-3 Thiết kế Biophilic 1 điểm 1 điểm 

H-4 Chiếu sáng tự nhiên 3 điểm 3 điểm 

H-5 Tầm nhìn ra bên ngoài 2 điểm N/A 

H-6 Tiện nghi nhiệt  2 điểm 2 điểm 

H-7 Tiện nghi âm học 1 điểm 2 điểm 

Tổng điểm 14 điểm 14 điểm 
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 H-PR-1 Hút thuốc lá trong tòa nhà 
  

Phạm vi 

ĐKTQ H-PR-1 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Hạn chế tác hại của hút thuốc thụ động tới người sử dụng công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (ĐKTQ) 

Tiêu chí ĐKTQ 

Cấm hút thuốc lá trong tòa nhà H-PR-1 
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 H-1 Thông gió & Chất lượng không khí trong nhà 
  

Phạm vi  

Khoản H-1 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Đảm bảo không khí trong nhà có chất lượng tốt trong suốt giai đoạn sử dụng. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở (1-3 điểm) 

Dự án thực hiện Giải pháp A, B và C. 

Dự án Nhà ở (1-3 điểm) 

Dự án thực hiện Giải pháp A, B và D.  

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Cấp gió tươi 

Cấp gió tươi cho tối thiểu 95% diện tích sử dụng của tòa nhà 2 

Giải pháp B: Lọc không khí 

Lắp đặt thiết bị lọc không khí tại cửa lấy gió tươi 1 

Giải pháp C: Điều khiển thông gió theo nồng độ CO2 

Lắp đặt hệ thống điều khiển thông gió theo nồng độ CO2 1 

Giải pháp D: Thông gió cho các khu vực ẩm thấp 

Lắp đặt hệ thống thông gió cục bộ cho các khu vực ẩm thấp nhằm khử ẩm và loại 
bỏ mùi khó chịu 

1 
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 H-PR-2 & H-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp 
  

Phạm vi 

ĐKTQ H-PR-2 và Khoản H-2 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Giảm thiểu tác động tiêu cực của các chất độc hại có trong vật liệu xây dựng như các hợp 

chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và fomanđêhyt tới sức khỏe con người. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (ĐKTQ) 

Tiêu chí ĐKTQ 

Sử dụng sơn và lớp phủ nội thất có hàm lượng VOC thấp H-PR-2 

 

Dự án Phi nhà ở (1-2 điểm) & Dự án Nhà ở (1-3 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Chất kết dính và trám khe 

Sử dụng chất kết dính và trám khe có hàm lượng VOC thấp 1 

Giải pháp B: Cấu kiện sàn 

Sử dụng cấu kiện sàn có hàm lượng VOC thấp 1 

Giải pháp C: Gỗ tổng hợp  

Sử dụng sản phẩm gỗ tổng hợp có hàm lượng fomanđêhyt thấp 1 

Giải pháp D: Cấu kiện trần, vách ngăn và lớp cách âm - cách nhiệt 

Sử dụng cấu kiện trần, vách ngăn và lớp cách âm - cách nhiệt có hàm lượng VOC thấp 1 
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 H-3 Thiết kế Biophilic 
  

Phạm vi 

Khoản H-3 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Tích hợp các yếu tố thiên nhiên trong thiết kế công trình nhằm tạo dựng sự gắn kết của con 

người với môi trường tự nhiên. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm)  

Tiêu chí Điểm 

Tạo sự kết nối giữa người sử dụng công trình với môi trường tự nhiên 1 
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 H-4 Chiếu sáng tự nhiên 
  

Phạm vi 

Khoản H-4 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích thiết kế công trình giúp tối ưu hóa chiếu sáng tự nhiên. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-3 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện một trong 2 Tuỳ chọn sau đây: 

Tuỳ chọn A: Hệ số chiếu sáng tự nhiên (Daylight Factor) 

Tiêu chí Điểm 

60% tổng diện tích sử dụng có hệ số chiếu sáng tự nhiên trung bình đạt từ 1.5% 
đến 3.5% 

1 

80% tổng diện tích sử dụng có hệ số chiếu sáng tự nhiên trung bình đạt từ 1.5% 
đến 3.5% 

2 

 

Tuỳ chọn B: Thời lượng chiếu sáng tự nhiên (Daylight Autonomy) 

Tiêu chí Điểm 

50% tổng diện tích sử dụng đáp ứng yêu cầu chiếu sáng tự nhiên sDA300/50% 
(spatial daylight autonomy300/50%) đồng thời kiểm soát được hiện tượng chói sáng 

1 

Cộng 1 điểm cho mỗi 15% tăng thêm của diện tích sử dụng đáp ứng yêu cầu 
chiếu sáng tự nhiên sDA300/50% (spatial daylight autonomy300/50%) đồng thời kiểm 
soát được hiện tượng chói sáng (tối đa 80%) 

3 
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 H-5 Tầm nhìn ra bên ngoài 
  

Phạm vi 

Khoản H-5 chỉ áp dụng cho dự án phi nhà ở. 

Mục đích 

Tăng sự kết nối của người sử dụng với môi trường bên ngoài bằng cách đảm bảo tầm nhìn 

ra môi trường bên ngoài công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở (1-2 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Tầm nhìn ra bên ngoài 

70% diện tích sử dụng có tầm nhìn trực tiếp ra môi trường bên ngoài công trình 1 

90% diện tích sử dụng có tầm nhìn trực tiếp ra môi trường bên ngoài công trình 2 

Giải pháp B: Tầm nhìn chất lượng tốt 

70% tổng diện tích sử dụng có tầm nhìn chất lượng tốt 1 
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 H-6 Tiện nghi nhiệt 
  

Phạm vi 

Khoản H-6 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích thiết kế công trình đảm bảo các điều kiện tiện nghi nhiệt cho người sử dụng. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (2 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Thiết kế công trình giúp tránh quá nhiệt vào mùa hè cho tối thiểu 95% không gian 
sử dụng 

2 
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 H-7 Tiện nghi âm học 
  

Phạm vi 

Khoản H-7 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Đảm bảo tiện nghi âm thanh trong công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở (1 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện một trong 2 Tuỳ chọn sau đây: 

Tuỳ chọn A: Mức ồn trong công trình 

Tuỳ chọn A chỉ áp dụng trong giai đoạn Chứng nhận Chính thức. 

Tiêu chí Điểm 

Đảm bảo các không gian sử dụng đáp ứng yêu cầu về mức ồn tối đa cho phép 1 

 
Tuỳ chọn B: Tiêu âm và cách âm 

Tiêu chí Điểm 

Thời gian phân ra âm vang trung bình (T60) trong các không gian sử dụng đáp ứng 
yêu cầu của Phương thức đo lường hiệu năng công trình thương mại (Performance 
Measurement Protocols for Commercial Buildings) 

-VÀ- 

Thiết kế tường và sàn công trình đáp ứng yêu cầu của TCXDVN 277:2002 về cách 
âm không khí và cách âm va chạm 

1 

 

Dự án Nhà ở (1-2 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Thiết kế tường và sàn công trình đáp ứng yêu cầu của TCXDVN 277:2002 về 
cách âm không khí và cách âm va chạm 

1 

Đáp ứng trên mức yêu cầu của TCXDVN 277:2002 với: 
• Cách âm không khí = CKtc + 5 dB 
• Cách âm va chạm = CVtc – 5 dB 

2 
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Vị trí & Môi trường 
 

 
 
Biến đổi khí hậu được coi là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 

XXI. Ngày nay, cụm từ “biến đổi khí hậu” thường được dùng để chỉ những thay đổi bất 

thường của khí hậu toàn cầu do các hoạt động của con người gây nên. Ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu có thể thấy rõ ràng nhất ở những cơn bão, lũ lụt và hạn hán ngày càng thường 

xuyên và có cường độ mạnh hơn, nước biển dâng cùng với nhiều hiện tượng thời tiết khắc 

nghiệt khác. 

Trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XXI, Việt Nam được dự đoán là một trong 5 quốc gia chịu 

ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Vì vậy, thiết kế công trình rất cần được tích 

hợp những giải pháp và công nghệ giúp tăng cường khả năng chống chịu thiên tai và kéo 

dài tuổi thọ công trình. 

Những tiêu chí trong phạm vi hạng mục Vị trí & Môi trường đều hướng tới khả năng chống 

chịu của công trình trước những thảm họa tự nhiên, bảo vệ hệ sinh thái và giảm thiểu ô 

nhiễm, đặc biệt là phát thải khí nhà kính. Một công trình xanh cần phải cân nhắc đến những 

nguy cơ thiên tai, đồng thời giảm thiểu tác động của chính nó tới biến đổi khí hậu bằng cách 

tăng khả năng thẩm thấu của khu đất và giảm diện tích lát - nhân tố gây hiệu ứng đảo nhiệt. 

Công trình cũng cần giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch phục vụ các hoạt động 

giao thông của người sử dụng trong suốt vòng đời công trình.  

Khoản Tiêu chí Phi nhà ở Nhà ở 

SE-1 Phòng chống ngập lụt 1 điểm 1 điểm 

SE-2 Dấu chân phát triển 2 điểm 2 điểm 

SE-3 Thảm thực vật 4 điểm 4 điểm 

SE-4 Xử lý nước mưa 2 điểm 2 điểm 

SE-5 Hiệu ứng đảo nhiệt 2 điểm 2 điểm 

SE-6 Môi chất lạnh  2 điểm 1 điểm 

SE-7 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 1 điểm 1 điểm 

SE-8 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng 1 điểm 1 điểm 

SE-9 Giao thông xanh 3 điểm 3 điểm 

SE-10 Kết nối cộng đồng 1 điểm 1 điểm 

SE-11 Không gian và trang thiết bị công cộng 2 điểm 2 điểm 

Tổng điểm 21 điểm 20 điểm 
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 SE-1 Phòng chống ngập lụt 
 

Phạm vi 

Khoản SE-1 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích thiết kế công trình có khả năng chống ngập lụt và các tính năng giúp thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Thiết kế công trình có khả năng chống chịu mức ngập lụt cao nhất hiện hành 1 
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 SE-2 Dấu chân phát triển 
 

Phạm vi 

Khoản SE-2 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Giảm thiểu diện tích khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động phát triển xây dựng. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-2 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giảm thiểu dấu chân phát triển và/hoặc Tạo không gian mở bên trong ranh giới dự 
án vượt 10% so với mức yêu cầu của địa phương về không gian mở của khu đất 
xây dựng 

1 

Giảm thiểu dấu chân phát triển và/hoặc Tạo không gian mở bên trong ranh giới dự 
án vượt 20% so với mức yêu cầu của địa phương về không gian mở của khu đất 
xây dựng 

2 
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 SE-3 Thảm thực vật 
 

Phạm vi  

Khoản SE-3 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích trồng các loài thực vật có đặc tính bền vững cao trong khu vực dự án. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-4 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Chỉ số cây xanh (Greenery Index) 

Thảm thực vật của dự án đạt chỉ số Greenery Index cao hơn 1.0 1 

Cộng 1 điểm cho mỗi 0.5 điểm Greenery Index tăng thêm 4 

Giải pháp B: Kế hoạch quản lý cảnh quan 
(Không áp dụng đối với dự án có chỉ số Greenery Index thấp hơn 1.0) 

Thiết lập và thực hiện một kế hoạch quản lý cảnh quan 1 
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 SE-4 Xử lý nước mưa 
  

Phạm vi 

Khoản SE-4 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Giảm lượng nước mưa chảy tràn, từ đó giúp giảm áp lực đối với hệ thống thoát nước đô thị, 

giảm nguy cơ ngập lụt, đồng thời cải thiện chất lượng nguồn nước ngầm. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-2 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện một trong 2 Tuỳ chọn sau đây: 

Tuỳ chọn A: Khả năng thấm nước của khu đất 

Tuỳ chọn A chỉ áp dụng cho dự án có tổng diện tích phi công trình và mái xanh chiếm tối 

thiểu 20% tổng diện tích khu đất hoặc tối thiểu 200 m2. 

Tiêu chí Điểm 

Diện tích trung bình có khả năng thấm nước của khu đất tối thiểu là 30% 1 

Diện tích trung bình có khả năng thấm nước của khu đất tối thiểu là 50% 2 

 

Tuỳ chọn B: Kiểm soát nước mưa  

Tuỳ chọn B áp dụng cho tất cả dự án. 

Tiêu chí Điểm 

Giảm 30% lượng nước mưa chảy tràn khỏi khu đất, với chu kì lặp lại trận mưa 
tính toán là 2 năm 

1 

Giảm 50% lượng nước mưa chảy tràn khỏi khu đất, với chu kì lặp lại trận mưa 
tính toán là 2 năm 

2 
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 SE-5 Hiệu ứng đảo nhiệt 
  

Phạm vi 

Khoản SE-5 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt và hạn chế tác động của môi trường xây dựng đối với vi khí 

hậu cũng như con người và các quần thể tự nhiên. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-2 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

30% tổng diện tích lát và mái có khả năng hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt 1 

50% tổng diện tích lát và mái có khả năng hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt 2 
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 SE-6 Môi chất lạnh 
 

Phạm vi 

Khoản SE-6 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích việc lựa chọn và sử dụng các loại môi chất lạnh không làm gia tăng tình trạng 

nóng lên toàn cầu hoặc phá huỷ tầng ozon.  

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở (1-2 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện một trong 3 Tuỳ chọn. 

Dự án Nhà ở (1 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện Tuỳ chọn A hoặc Tuỳ chọn B. 

 

Tuỳ chọn A: Không sử dụng môi chất lạnh 

Tiêu chí Điểm 

Dự án Nhà ở 

Không lắp đặt hệ thống điều hoà không khí cho các căn hộ 
1 

Dự án Phi nhà ở 

Không sử dụng môi chất lạnh cho công trình 
2 

 
Tuỳ chọn B: Tác động của môi chất lạnh từ hệ thống ĐHKK tới bầu khí quyển 

Tiêu chí Điểm 

Hệ số tác động trung bình của môi chất lạnh tới bầu khí quyển của hệ thống điều hòa 
không khí lắp đặt trong tòa nhà ở mức dưới 12 

1 

Hệ số tác động trung bình của môi chất lạnh tới bầu khí quyển của hệ thống điều hòa 
không khí lắp đặt trong tòa nhà ở mức dưới 10 

2 

 
Tuỳ chọn C: Giải pháp hạn chế phát thải khí nhà kính 

Chỉ áp dụng cho dự án có sử dụng các hệ thống làm lạnh thương mại 

Tiêu chí Điểm 

Cộng 1 điểm khi thực hiện được một trong các giải pháp sau đây cho hệ thống điều hoà 
không khí, bơm nhiệt và hệ thống làm lạnh thương mại (tối đa 2 điểm): 
- Không sử dụng hệ thống điều hòa không khí trung tâm 
- Tất cả môi chất lạnh được sử dụng có chỉ số GWP100 dưới 2000 và chỉ số OPD ≤ 0.02 
- Ít nhất một hệ thống (không phải một thiết bị độc lập) sử dụng môi chất lạnh tự nhiên 
- Hệ thống làm lạnh thương mại là một hệ thống gián tiếp hoặc thứ cấp 

2 
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 SE-7 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 
  

Phạm vi 

Khoản SE-7 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Giảm thiểu ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động xây dựng công trình. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Thực hiện giải pháp kiểm soát ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động xây dựng công trình 1 
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 SE-8 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng 
  

Phạm vi 

Khoản SE-8 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Hạn chế gây ô nhiễm ánh sáng cho bầu trời đêm. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện một trong 2 Tuỳ chọn sau đây: 

Tuỳ chọn A: Phạm vi chiếu sáng 

Tiêu chí Điểm 

Thiết bị chiếu sáng không rọi ánh sáng ra bên ngoài chỉ giới sở hữu của khu đất 
vào ban đêm 

1 

 

Tùy chọn B: Che chắn thiết bị chiếu sáng 

Tiêu chí Điểm 

Thực hiện giải pháp che chắn phù hợp cho các thiết bị chiếu sáng ngoài nhà 1 
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 SE-9 Giao thông xanh 
  

Phạm vi 

Khoản SE-9 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Nâng cao nhận thức của người sử dụng công trình về các phương tiện giao thông tập thể 

và khuyến khích áp dụng các giải pháp giao thông xanh. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-3 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Khuyến khích sử dụng xe đạp 

Dự án Phi nhà ở 
Cung cấp khu giữ xe đạp đảm bảo an ninh và có mái che cho 5% số người sử 
dụng (vào thời gian cao điểm nhất) và phòng tắm cho 0.5% số người sử dụng 
toàn thời gian của công trình  1 

Dự án Nhà ở 
Cung cấp khu giữ xe đạp đảm bảo an ninh và có mái che cho 15% cư dân 

Giải pháp B: Phương tiện giao thông công cộng 

Đặt vị trí công trình trong vòng 500m đi bộ tới 02 tuyến giao thông công cộng 
khác nhau  

1 

Giải pháp C: Xe điện 

Dự án Phi nhà ở 
Lắp đặt các trạm sạc xe điện cho 3% tổng lưu lượng xe đỗ trong khu vực đỗ xe 
của công trình 

1 
Dự án Nhà ở 
Lắp đặt các trạm sạc xe điện cho 5% tổng lưu lượng xe đỗ trong khu vực đỗ xe 
của công trình 

Giải pháp D: Chương trình giao thông xanh 

Xây dựng chương trình giao thông xanh 1 
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 SE-10 Kết nối cộng đồng 
  

Phạm vi 

Khoản SE-10 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích dự án sử dụng các tiện ích, cơ sở hạ tầng và dịch vụ sẵn có. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Có ít nhất 10 điểm dịch vụ thiết yếu nằm trong phạm vi 500m đi bộ từ công trình 1 
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 SE-11 Không gian và trang thiết bị công cộng 
   

Phạm vi 

Khoản SE-11 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích dự án dành riêng một phần không gian và cung cấp các trang thiết bị phục vụ 

nhu cầu vui chơi, giải trí của người sử dụng công trình cũng như cư dân trong khu vực. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở (1-2 điểm) 

Dự án chỉ thực hiện Tuỳ chọn A. 

Ngoại lệ: Nhằm đảm bảo an toàn và an ninh trật tự, một số dự án (như nhà máy, trường 

học, sứ quán …) không cho phép người ngoài di chuyển vào bên trong công trình. Khi đó, 

dự án có thể thực hiện Giải pháp B thay cho Giải pháp A. 

Dự án Nhà ở (1-2 điểm) 

Dự án có thể thực hiện cả Tuỳ chọn A và Tuỳ chọn B. 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Không gian công cộng 

5% diện tích khu đất là không gian công cộng có chức năng xã hội và giải trí 1 

10% diện tích khu đất là không gian công cộng có chức năng xã hội và giải trí 2 

Giải pháp B: Trang thiết bị công cộng 

Cung cấp 2 loại trang thiết bị công cộng ngoài trời cho người sử dụng công trình 1 

Cung cấp 4 loại trang thiết bị công cộng ngoài trời cho người sử dụng công trình 2 
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Quản lý 
 

 

Triển khai thực hiện dự án xây dựng bền vững và thân thiện với môi trường đòi hỏi sự hợp 

tác của nhiều bên với các ngành nghề và chuyên môn khác nhau. Đối với công trình hướng 

tới đạt chứng nhận LOTUS NC, sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của các bên liên quan là 

vô cùng quan trọng. Ngay từ khi bắt đầu dự án, toàn bộ thành viên đội dự án cần trao đổi và 

làm việc với nhau để thống nhất và triển khai các nguyên tắc xây dựng bền vững phù hợp. 

Bên cạnh đó, một yếu tố cũng không kém phần quan trọng chính là cung cấp thông tin cho 

người sử dụng và quản lý công trình, giúp họ hiểu và sử dụng được các tính năng thiết kế, 

đảm bảo thực hiện được những mục tiêu đặt ra trong suốt vòng đời công trình  

Trong quá trình xây dựng, dự án cần áp dụng một mô hình quản lý toàn diện và có hệ 

thống, nhằm đảm bảo sự nhất quán khi thực hiện. LOTUS khuyến khích các dự án áp dụng 

một hệ thống quản lý được quốc tế công nhận để đảm bảo được các yêu cầu của giai đoạn 

xây dựng. Đồng thời, LOTUS khuyến khích việc tập huấn chuyên môn cho các nhà thầu về 

các yếu tố bền vững trong thiết kế công trình nhằm đảm bảo các đội làm việc trong dự án 

đều thống nhất hướng tới đạt được mục tiêu chung một cách hiệu quả. 

Nghiệm thu - Vận hành - Chạy thử là hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo công trình vận 

hành đúng như thiết kế. LOTUS đánh giá, cho điểm việc thực hiện chương trình nghiệm thu 

- vận hành - chạy thử để dự án hiểu rõ tầm quan trọng và thực hiện có hiệu quả hoạt động 

này. Nhằm đạt được lợi ích lớn nhất từ hoạt động nghiệm thu - vận hành - chạy thử, dự án 

cần thực hiện chương trình bảo trì phòng ngừa liên tục nhằm tối ưu hiệu năng vận hành của 

thiết bị, giảm thiểu hỏng hóc và tăng tuổi thọ công trình. 

Khoản Tiêu chí Phi nhà ở Nhà ở 

Man-1 Quy trình thiết kế hiệu quả 1 điểm 1 điểm 

Man-2 Giai đoạn xây dựng  1 điểm 1 điểm 

Man-3 Nghiệm thu - Vận hành - Chạy thử 4 điểm 4 điểm 

Man-PR-1 Bảo trì - Duy tu  ĐKTQ ĐKTQ 

Man-4 Bảo trì - Duy tu 1 điểm 1 điểm 

Man-PR-2 Nhận thức xanh ĐKTQ ĐKTQ 

Man-5 Nhận thức xanh 1 điểm 1 điểm 

Tổng điểm 8 điểm 8 điểm 
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 Man-1 Quy trình thiết kế hiệu quả 
  

Phạm vi 

Khoản Man-1 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích dự án áp dụng quy trình thiết kế đạt hiệu quả cao nhất.  

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Quy trình thiết kế tích hợp 

Thực hiện một quy trình thiết kế tích hợp 1 

Giải pháp B: Building Information Modelling (Mô hình hóa thông tin công trình - BIM) 

Áp dụng mô hình BIM để thực hiện thiết kế công trình 1 

Strategy C: Thiết kế có hiệu quả về chi phí 

Chứng minh thiết kế công trình có hiệu quả về chi phí 1 
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 Man-2 Giai đoạn xây dựng 
  

Phạm vi 

Khoản Man-2 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích áp dụng những mô hình quản lý dự án được công nhận cho giai đoạn xây 

dựng và cung cấp kiến thức cho nhà thầu về yêu cầu xây dựng xanh của dự án.  

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Giải pháp A: Quản lý dự án 

Hoạt động quản lý dự án được thực hiện theo các hệ thống quản lý được công nhận 

trên thế giới 
1 

Giải pháp B: Tập huấn chuyên môn 

Tập huấn chuyên môn về đặc tính xanh trong thiết kế công trình 1 
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 Man-3 Nghiệm thu - vận hành - chạy thử 
  

Phạm vi 

Khoản Man-2 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Đảm bảo tất cả các trang thiết bị trong công trình đều được lắp đặt, hiệu chỉnh và hoạt động 

theo đúng như mục đích thiết kế và thoả mãn nhu cầu của người sử dụng. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (2-4 điểm) 

Yêu cầu để đạt được 3 và 4 điểm chỉ áp dụng tại giai đoạn Chứng nhận Chính thức. 

Tiêu chí Điểm 

Đảm bảo các hệ thống công trình đã được lắp đặt và vận hành chính xác 2 

Đảm bảo hiệu quả bàn giao công trình cho đơn vị quản lý - vận hành công trình 
(O&M) và người sử dụng 

3 

Thực hiện hoạt động nghiệm thu nhằm phân tích hiệu quả vận hành của công trình 4 
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 Man-PR-1 & Man-4 Bảo trì - Duy tu 
  

Phạm vi 

ĐKTQ Man-PR-1 và Khoản Man-4 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích dự án áp dụng kế hoạch bảo trì phòng ngừa nhằm đảm bảo các hệ thống và 

thiết bị của công trình đạt hiệu quả vận hành tối ưu. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (ĐKTQ) 

Tiêu chí ĐKTQ 

Cung cấp Hướng dẫn vận hành và bảo trì – duy tu công trình Man-PR-1 

 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Khoản Man-4 chỉ áp dụng tại giai đoạn Chứng nhận Chính thức. 

Tiêu chí Điểm 

Lập một kế hoạch bảo trì phòng ngừa 1 
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 Man-PR-2 & Man-5 Nhận thức xanh 
  

Phạm vi 

ĐKTQ Man-PR-2 và Khoản Man-5 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các vấn đề phát triển bền vững. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (ĐKTQ) 

Tiêu chí ĐKTQ 

Cung cấp Hướng dẫn sử dụng công trình cho người sử dụng Man-PR-2 

 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1 điểm) 

Khoản Man-5 chỉ áp dụng tại giai đoạn Chứng nhận Chính thức. 

Tiêu chí Điểm 

Thực hiện 2 trong số các giải pháp sau nhằm nâng cao nhận thức về phát triển 
bền vững: 

- Lắp đặt biển báo và/hoặc màn hình hiển thị thông tin về các đặc tính xanh của 
dự án 

- Cung cấp hướng dẫn cho người sử dụng công trình về lối sống theo hướng 
bền vững 

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện định kì về phát triển xanh 

1 
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Hiệu năng vượt trội 

 

 

Hạng mục Hiệu năng vượt trội nhằm khuyến khích và thưởng điểm cho các sáng kiến, 

công nghệ mới cũng như công trình có hiệu năng vượt trội so với mức yêu cầu của LOTUS.  

Hạng mục gồm 2 Khoản với tối đa 8 điểm và không ấn định số điểm cụ thể tại mỗi Khoản. 

 

Khoản Tiêu chí Phi nhà ở Nhà ở 

EP-1 Hiệu năng vượt trội  

8 điểm 8 điểm 

EP-2 Giải pháp tiên tiến 

Tổng điểm 8 điểm 8 điểm 
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 EP-1 Hiệu năng vượt trội  
  

Phạm vi 

Khoản EP-1 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích công trình đạt hiệu năng vượt trội và ghi nhận dự án đạt được những lợi ích 

môi trường cao hơn so với mức yêu cầu của LOTUS 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-8 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Dự án có hiệu năng vượt trội đáng kể so với yêu cầu tại các Khoản của LOTUS NC 1-8 
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 EP-2 Giải pháp tiên tiến 
  

Phạm vi 

Khoản EP-2 áp dụng cho cả dự án phi nhà ở và nhà ở. 

Mục đích 

Khuyến khích dự án áp dụng những sáng kiến, công nghệ mới, nằm ngoài phạm vi đề cập 

của LOTUS. 

Yêu cầu 

Dự án Phi nhà ở & Nhà ở (1-8 điểm) 

Tiêu chí Điểm 

Thực hiện các giải pháp tiên tiến nằm ngoài phạm vi đề cập, đồng thời vẫn đáp ứng 
được yêu cầu của LOTUS NC 

1-8 
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