
LOTUS Homes

Công cụ đánh giá

Nhà ở Xanh



GIỚI THIỆU

HỘI ĐỒNG CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM – VGBC

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

Nâng cao nhận thức
Vận động chính sách

Chương trình đào tạo
về công trình xanh

Hệ thống chứng nhận
LOTUS

Cơ sở dữ liệu về Thiết bị, 
Vật liệu & Dịch vụ
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1. GIỚI THIỆU VỀ 

LOTUS



Hệ thống
chứng nhận

Phi chính phủ
VGBC

Công trình
Xanh

Tự nguyện
Công cụ thị trường

1. GIỚI THIỆU VỀ LOTUS

LOTUS GREEN BUILDING CERTIFICATION
Chứng nhận Công trình xanh LOTUS



Hệ thống
chứng nhận

Phi chính phủ
VGBC

Công trình
Xanh

Tự nguyện
Công cụ thị trường

Hệ thống chứng nhận:

- Thiết lập tiêu chuẩn, yêu cầu của tiêu chuẩn (Standard setting)
- Có quy trình đánh giá và cấp chứng nhận bởi một bên thứ ba

(Certification body)
- Tạo sự minh bạch, độc lập về thông tin cho các thành viên thị trường

1. GIỚI THIỆU VỀ LOTUS

LOTUS GREEN BUILDING CERTIFICATION
Chứng nhận Công trình xanh LOTUS



Hệ thống
chứng nhận

Phi chính phủ
VGBC

Công trình
Xanh

Tự nguyện
Công cụ thị trường

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (Vietnam Green Building
Council):

- Tổ chức phi chính phủ thành lập năm 2007 tại Việt Nam
- Vận động chính sách về công trình xanh tại Việt Nam
- Nghiên cứu & phát triển hệ thống chứng nhận LOTUS từ 2010

1. GIỚI THIỆU VỀ LOTUS

LOTUS GREEN BUILDING CERTIFICATION
Chứng nhận Công trình xanh LOTUS



Hệ thống
chứng nhận

Phi chính phủ
VGBC

Công trình
Xanh

Tự nguyện
Công cụ thị trường

Đánh giá, xếp hạng và cấp chứng nhận Công trình Xanh:

- Sử dụng tài nguyên hiệu quả
- Tiện nghi, sức khỏe của người sử dụng công trình
- Bảo vệ môi trường
- Lợi ích trong suốt vòng đời dự án

1. GIỚI THIỆU VỀ LOTUS

LOTUS GREEN BUILDING CERTIFICATION
Chứng nhận Công trình xanh LOTUS



Hệ thống
chứng nhận

Phi chính phủ
VGBC

Công trình
Xanh

Tự nguyện
Công cụ thị trường

Công cụ định hướng thị trường:

- LOTUS mang tính tự nguyện
- Là công cụ định hướng thị trường, cải thiện chất lượng công trình.

1. GIỚI THIỆU VỀ LOTUS

LOTUS GREEN BUILDING CERTIFICATION
Chứng nhận Công trình xanh LOTUS



2. CÁC NHÓM TIÊU CHÍ

& MỨC CHỨNG NHẬN



2. TỔNG QUAN VỀ LOTUS HOMES

Loại hình công trình xây mới hoặc cải tạo:

- Nhà Villa: đơn lập, song lập, cao cấp hoặc nghỉ dưỡng
- Nhà mặt phố, nhà ống.
- Nhà ở truyền thống

Các dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hoặc khu đô thị
cũng có thể áp dụng LOTUS Homes cho từng đơn vị nhà ở để
bán hoặc khai thác.

LOTUS HOMES
Công cụ đánh giá LOTUS Homes



2. TỔNG QUAN VỀ LOTUS HOMES

LOTUS HOMES
Các nhóm tiêu chí

Năng lượng Nước Vật liệu Sức khỏe
& Tiện nghi

Sáng kiếnQuản lýTác động
môi trường



NĂNG LƯỢNG
Trọng số: 30% tổng số điểm
Tổng điểm: 24 điểm + 5 điểm thưởng

Mục đích: Theo dõi và giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng của công trình

Khoản Điểm tối đa

E-1 Thiết kế thụ động 5

E-2 Vỏ công trình 4

E-3 Hệ thống làm mát 6

E-4 Chiếu sáng nhân tạo 3

E-5 Đun nước nóng 2

E-6 Thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả 3

E-7 Giám sát tiêu thụ năng lượng 1

Thực hiện hiệu quả nhất 5

Tổng 29



Khoản Điểm tối đa

W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả 5

W-2 Sân vườn sử dụng nước hiệu quả 2

W-3 Nước uống 1

Thực hiện hiệu quả nhất 4

Tổng 12

NƯỚC
Trọng số: 10% tổng số điểm
Tổng điểm: 8 điểm + 4 điểm thưởng

Mục đích: Giảm thiểu mức tiêu thụ nước của công trình



VẬT LIỆU
Trọng số: 17.5% tổng số điểm
Tổng điểm: 14 điểm

Mục đích: Khuyến khích sử dụng các loại vật liệu bền vững

Khoản Điểm tối đa

M-1 Vật liệu cấu trúc công trình 3

M-2 Tường không chịu lực 3

M-3 Cửa sổ và cửa ra vào 2

M-4 Vật liệu lát sàn 2

M-5 Vật liệu mái 2

M-6 Đồ nội thất 2

Tổng 14



SỨC KHỎE VÀ TIỆN NGHI
Trọng số: 13.75% tổng số điểm
Tổng điểm: 11 điểm + 3 điểm thưởng

Mục đích: Đảm bảo môi trường trong nhà có chất lượng cao

Khoản Điểm tối đa

H-1 Cung cấp không khí tươi 2

H-2 Thông gió khu vực ẩm ướt 1

H-3 Chất độc hại 4

H-4 Chiếu sáng tự nhiên 3

H-5 Tiện nghi thính giác 1

Thực hiện hiệu quả nhất 3

Tổng 14



MÔI TRƯỜNG KHU VỰC
Trọng số: 20% tổng số điểm
Tổng điểm: 16 điểm + 5 điểm thưởng

Mục đích: Bảo vệ hệ sinh thái tại khu đất xây dựng công trình và khu vực lân cận; khuyến khích
hoạt động tái chế; tích hợp các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ

Khoản Điểm tối đa

LE-1 Lựa chọn khu đất 5

LE-2 Thiết kế khu đất 2

LE-3 Lớp phủ thực vật 2

LE-4 Hiệu ứng đảo nhiệt 2

LE-5 Nước mưa chảy tràn 2

LE-6 Giảm thiểu nguy cơ ngập lụt 1

LE-7 Môi chất lạnh 1

LE-8 Quản lý phát thải 1

LE-BPC-1 Phân hữu cơ 1

Tổng 17



CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ
Trọng số: 8.75% tổng số điểm
Tổng điểm: 7 điểm + 3 điểm thưởng

Mục đích: Nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của công trình đến cộng đồng và đảm
bảo quản lý hiệu quả việc thực hiện mục tiêu đặt ra trong từng giai đoạn
của dự án

Khoản Điểm tối đa

CM-1 Giai đoạn thiết kế 1

CM-2 Quản lý xây dựng công trình 5

CM-3 Quản lý vận hành công trình 1

Thực hiện hiệu quả nhất 3

Tổng 10



SÁNG KIẾN
Tổng điểm: 4 điểm thưởng

Mục đích: Thưởng điểm cho hiệu suất vượt trội hoặc các sáng kiến không được 
đề cập trong LOTUS

Khoản Điểm tối đa

Inn-1 Cải thiện hiệu suất vượt trội
4

Inn-2 Phương pháp sáng tạo/ Sáng kiến

Tổng 4



3. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ & CÂP CHỨNG NHẬN

LOTUS HOMES
Quy trình đánh giá cấp chứng nhận LOTUS Homes



MỨC XẾP HẠNG VÀ CHỨNG NHẬN

• Mức tối thiểu để được cấp chứng nhận là đạt 40% tổng số điểm

0-43 điểm 32 - 43 điểm 44 - 51 điểm 52 - 59 điểm ≥ 60 điểm

Không đạt chứng nhận Chứng nhận Bạc Vàng Bạch kim



GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ (PRE-ASSESSMENT)
• Hoàn thành Công cụ người dùng (User Tool) gửi cho VGBC

• Trong vòng 2 tuần, VGBC sẽ gửi báo cáo thẩm định với những khuyến nghị cần thiết

→ Không đưa ra số điểm cụ thể hoặc mức chứng nhận trong giai đoạn này

VGBC khuyến khích bên đăng ký tiến hành thực hiện giai đoạn này.



GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ HOÀN CÔNG (AS-BUILT)

23

• Là giai đoạn nộp hồ sơ đánh giá cấp chứng nhận chính thức theo LOTUS Homes

• Thực hiện vào cuối giai đoạn xây dựng

• Dự án trình nộp Công cụ người dùng kèm theo các bằng chứng như:

➢ Ảnh chụp

➢ Số liệu kỹ thuật

➢ Hóa đơn, biên lai...

VGBC sẽ công bố mức chứng nhận sau khi hoàn thành quá trình thẩm định



3. USER TOOL
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CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÌNH NỘP HỒ SƠ (USER TOOL)
• Tự động thực hiện các tính toán và trả về kết quả

Bắt đầu ở đây



26

INTRODUCTION SHEET

Bấm vào Scorecard để
vào menu chính

Các nút còn lại trên
Navigation menu để hỗ

trợ thêm thông tin
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SCORECARD SHEET

Bấm vào các biểu
tượng của từng hạng

mục để vào từng hạng
mục cụ thể

Bảng điểm tổng quan của dự án



28

CATEGORY SHEETS

Bấm vào từng Khoản
để vào trang chính của

khoản đó

Trở lại Menu chính Scorecard



CREDIT SHEETS

Mỗi khoản lại có từng
yêu cầu riêng

Yêu cầu cụ thể của từng khoản, số
điểm tổng



CREDIT SHEETS

Người sử dụng cần lưu ý sự khác biệt giữa Strategy và Option

Strategy : có thể cumulable về điểm giữa các strategy để đạt điểm tối đa
của khoản
Option: chỉ có thể chọn 1 option duy nhất đê tính điểm và đạt điểm tối
đa của khoản



CREDIT SHEETS

Ví dụ như Khoản E-1, Người sử dụng cần điền
thông tin về diện tích các mặt đứng vào
những ô màu HỒNG

% diện tích mặt đứng hướng đông và hướng
tây sẽ được tự động tính theo thông số, kết
quả thể hiện ở ô màu XÁM

Kết quả sẽ được so sánh tự động với yêu cầu
của khoản, và điểm số sẽ tự động cập nhật tại
mục RESULT

Yêu cầu về hồ sơ của từng khoản được hiển
thị tại phần SUBMISSIONS



GRAPHICAL RESULTS

Mục GRAPHICAL RESULTS thể hiện các đồ thị
về mức độ điểm số và hiệu quả của dự án, 
giúp cho việc quản lý dự án dễ dàng hơn



GLOSSARY & RECOMMENDATIONS

Tìm hiểu thêm về hướng dẫn sử dụng công
cụ, các diễn giải về thuật ngữ, cách sự dụng
công cụ tại các menu khác trên thanh
Navigation



CHECKLIST BEFORE SUBMISSIONS

Complete the checklist to make 
sure that the project follows all 
requirements and is ready to 
send submissions to VGBC for 
Certification.



4. CÁC GIẢI 

PHÁP THIẾT 

KẾ

LOTUS 

HOMES



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

LOTUS 
Homes Thiết kế

kiến trúc
Lựa chọn thiết

bị & vật liệu



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO NĂNG LƯỢNG

Thiết kế lớp vỏ công trình – hạn chế bức xạ mặt trời

Giảm diện tích mặt đứng tại
hướng Đông và hướng Tây

• Giảm lượng nhiệt bức xạ lên
bề mặt tường.

• Khuyến khích diện tích mặt
đứng hướng Đông và hướng
Tây dưới 40% tổng diện tích
mặt đứng của công trình

Hướng dẫn thực hiện QCXDVN 09:2013/BXD – tài trợ bởi IFC



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO NĂNG LƯỢNG

Thiết kế lớp vỏ công trình – hạn chế bức xạ mặt trời

Giảm tỷ lệ kính trên tường
(WWR), đặc biệt là tại hướng
Đông và hướng Tây

• Tỷ lệ kính trên tường (WWR)
tại hướng Đông và hướng Tây
được khuyến khích dưới 30%

Trích báo cáo Năng lượng của dự án GOUNH



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

Cùng 1 công trình – 3 phương án chắn nắng khác nhau

Trích báo cáo Năng lượng của dự án GOUNH



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO NĂNG LƯỢNG

Thiết kế lớp vỏ công trình – hạn chế bức xạ mặt trời

Lắp chắn nắng cho các khu vực
kính của công trình

Trích báo cáo Năng lượng của dự án GOUNH



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO NĂNG LƯỢNG

Thiết kế lớp vỏ công trình – hạn chế truyền nhiệt và nhận
nhiệt

KínhMáiTường



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO NĂNG LƯỢNG

Thiết kế lớp vỏ công trình – hạn chế truyền nhiệt và nhận nhiệt

KínhMáiTường



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO NĂNG LƯỢNG

Thiết kế lớp vỏ công trình – hạn chế truyền nhiệt và nhận
nhiệt

KínhMáiTường

https://www.efficientwindows.org/



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO NĂNG LƯỢNG

Thiết kế tối ưu thông gió tự nhiên

City of Vancouver Passive Design toolkit



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO NĂNG LƯỢNG

Lựa chọn thiết bị Điều hòa nhiệt độ & Thiết bị gia dụng

Bộ Công thương

Khuyến khích sử dụng các thiết
bị điều hòa có COP cao hoặc có
từ 4 sao trở lên (VNEEP)

Các thiết bị gia dụng khác
khuyến khích có nhãn năng
lượng (EnergyStar, VNEEP)



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO NĂNG LƯỢNG

Lựa chọn thiết bị chiếu sáng nhân tạo

Khuyến khích sử dụng đèn LED:

- Mật độ công suất chiếu sáng
khuyến khích không quá 8W/m2



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ & LỰA CHỌN THIẾT BỊ NƯỚC

Lựa chọn thiết bị vệ sinh

Sử dụng các thiết bị hiệu quả
nước cao:

- Vòi nước dòng chảy thấp
- Toilet 2 chế độ xả thấp
- Các thiết bị sử dụng nước hiệu

quả (máy giặt).



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ & LỰA CHỌN THIẾT BỊ NƯỚC

Lựa chọn thiết bị lọc nước uống

Khuyến khích lắp đặt hệ thống lọc
nước uống

- Loại bỏ kim loại
- Loại bỏ cặn, bụi
- Loại bỏ clo
- Loại bỏ vi khuẩn



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ & LỰA CHỌN VẬT LIỆU

Vật liệu bền vững

Các tính năng sau được coi là vật liệu bền vững:

- Tái sử dụng vật liệu
- Vật liệu có thành phần tái chế
- Gỗ có chứng nhận FSC hoặc tương đương
- Vật liệu tái tạo nhanh (tre, nứa)
- Vật liệu địa phương
- Vật liệu không nung



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ & LỰA CHỌN VẬT LIỆU

Vật liệu bền vững

Các tính năng sau được coi là vật liệu bền vững:

- Tái sử dụng vật liệu
- Vật liệu có thành phần tái chế
- Gỗ có chứng nhận FSC hoặc tương đương
- Vật liệu tái tạo nhanh (tre, nứa)
- Vật liệu địa phương
- Vật liệu không nung



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES
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4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ TIỆN NGHI NGƯỜI SỬ DỤNG

Thông thoáng trong khu vực vệ sinh

Trong khu vực vệ sinh được thiết kế

- Có cửa sổ
- Hoặc có hệ thống quạt hút đảm bảo 25 l/s



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ TIỆN NGHI NGƯỜI SỬ DỤNG

Lựa chọn vật liệu hoàn thiện nội thất

Có nồng độ VOC thấp hoặc không chứa
VOC và formaldehyde



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ GIẢM TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG

Tối ưu không gian thực vật



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ GIẢM TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG

Giảm hiệu ứng đảo nhiệt



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

THIẾT KẾ GIẢM TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG

Giảm lượng nước mưa chảy tràn



4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRONG LOTUS HOMES

CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

LOTUS 
Homes Thiết kế

kiến trúc
Lựa chọn thiết

bị & vật liệu



5. DỰ ÁN ĐÃ 

TRIỂN KHAI



5. CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

11 dự án đang triển khai
01 dự án đạt Chứng nhận

04 chủ đầu tư cá nhân

02 chủ đầu tư tổ chức

03 dự án biệt thự
01 dự án nhà phố

68 căn, 03 loại
04 căn mẫu, 04 loại



5. CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

Pilot House 01



5. CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

Pilot House 01



PROJECT INFORMATION
Giới thiệu chung về dự án

Location: Tan Phu, HCMC

Địa điểm: Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Type: Townhouse

Loại công trình: Nhà phố

GFA: 313 m2

Tổng diện tích sàn: 313 m2

LOTUS AP: Green Viet

Chuyên gia tư vấn LOTUS: Green Viet

Certification Level: LOTUS Silver

Mức Chứng nhận: LOTUS Bạc



Green Features to save Energy
Giải pháp Tiết kiệm Năng lượng

➢ LED Lighting

Hệ thống đèn LED

LPD < 6 W/m2

Mật độ công suất chiếu sáng < 6 W/m2

+3 points
Dự án được cộng 3 điểm

➢ Solar water heater

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

+2 points
Dự án được cộng 2 điểm



Green Features to save Energy
Giải pháp Tiết kiệm Năng lượng

➢ Natural Ventilation

for all bedrooms

Thông gió tự nhiên

cho toàn bộ các phòng ngủ

+6 points
Dự án được cộng 6 điểm



Green Features to save Water
Giải pháp Tiết kiệm Nước

➢ Dual-flush WC: 3 / 4.5 liters

WC có hai chế độ xả: 3 lít và 4.5 lít

+1 point
Dự án được cộng 1 điểm



Materials: Reducing Environmental Impacts
Giải pháp giảm thiểu tác động môi trường của Vật liệu sử dụng trong công trình

➢ Non-baked Materials

Vật liệu không nung

➢ Local Materials

Vật liệu địa phương

+3 points
Dự án được cộng 3 điểm



Green Features to improve Health & Comfort
Giải pháp cải thiện sức khoẻ và tiện nghi cho người sử dụng công trình

➢ Daylighting

Chiếu sáng tự nhiên

+3 points
Dự án được cộng 3 điểm

➢ Fresh air supply through natural
stack ventilation

Cấp gió tươi nhờ thông gió tự nhiên với hiệu ứng
thông gió ống khói

+2 points
Dự án được cộng 2 điểm

➢ Low-VOC paints, coatings, sealants

Sơn, lớp phủ và chất trám khe chứa hàm lượng VOC thấp

+2 points
Dự án được cộng 2 điểm

➢ Low-formaldehyde wood furniture

Đồ gỗ nội thất chứa hàm lượng fomanđêhít thấp

+3 points
Dự án được cộng 3 điểm



Green Features to protect the Local Environment
Giải pháp bảo vệ môi trường khu vực dự án

➢ Heat Island Effect: Reflective roof + Green roof

Hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt nhờ mái có độ phản xạ tốt và mái xanh

➢ Redevelopment site and low eco-value

Xây dựng công trình trên khu đất đã phát triển và có giá trị sinh thái thấp

➢ Stormwater Runoff: Open grid pavement &
Green roof

Hạn chế nước mưa chảy tràn với gạch trồng cỏ và mái xanh

➢ Refrigerants: No R22, Using natural refrigerants
for refrigerator

Không sử dụng R22; Sử dụng chất làm lạnh tự nhiên cho các máy làm lạnh

➢ Solid waste: Separate bins for recyclables,

organics and garbage

Quản lý chất thải rắn: Phân loại rác thải có thể tái chế, rác thải hữu cơ và
rác thải cần chôn lấp

+2 points
Dự án được cộng 2 điểm

+2 points
Dự án được cộng 2 điểm

+2 points
Dự án được cộng 2 điểm

+1 point
Dự án được cộng 1 điểm

+1 point
Dự án được cộng 1 điểm



LOTUS Certification: Final Results
Chứng nhận LOTUS Chính thức
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