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XANH
TRONG THIẾT KẾ 
K I Ế N  T R Ú C

Việt Nam đang đối đầu với những thách thức rất lớn về môi trường, nhu cầu sử dụng năng 
lượng hàng năm luôn tăng lên, việc phổ biến kiến thức và nhận thức môi trường cho hệ 
thống kiến trúc sư là việc cần thiết. 

Trong một cuộc hội thảo về “Công nghệ xanh và kiến trúc”, ông Lê Thành Ân - Tổng lãnh sự quán 
Mỹ tại TP.HCM cho biết, chi phí năng lượng ở Việt Nam đã tăng lên hơn 15%/năm trong 2 năm qua. 
Theo dự báo của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) thì nguồn điện có thể thiếu từ 3-4 tỉ KWh 
trong năm 2011, trong khi lượng điện thiếu trong năm 2010 là 1 tỉ KWh. Ngay từ khi bắt đầu nhiệm 
kỳ tại Việt Nam, 3 lĩnh vực mà ông ưu tiên quan tâm tại Việt Nam là giáo dục, quan hệ thương mại 
Việt - Mỹ và vấn đề môi trường.

Theo ông Tổng lãnh sự, hàng năm Chính phủ Mỹ đầu tư khoảng 300 tỷ USD vào tiết kiệm năng 
lượng và con số này có thể tăng lên 700 tỷ USD từ nay đến năm 2030. Do đó, xây dựng “xanh” 
không chỉ là một việc nên làm mà còn là một công việc kinh doanh tốt, trong tương lai gần, sẽ là 
một sai lầm nếu con người không xây dựng xanh. Đây cũng là cơ sở để những chủ đầu tư, công ty 
thương mại có thể tính được giá tốt vì được nhiều người tìm kiếm và các đơn vị thuê biết rằng chi 
phí năng lượng về lâu dài của họ sẽ thấp hơn và chất lượng môi trường trong ngôi nhà sẽ tốt hơn. 

Theo ông Khương Văn Mười - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Kiến trúc 
sư TP.HCM, các khu đô thị mới tại Việt Nam đang hướng đến những kiến trúc thân thiện với môi 
trường và đây cũng là chủ trương của Chính phủ Việt Nam, khuyến khích các kiến trúc sư khi thiết 

    ‘‘ Thời gian gần đây, giá điện tăng cùng với các chi phí trong xây dựng dẫn đến việc tăng cao chi 
phí vận hành trong các dự án xây dựng. Cùng xu hướng của các nước trên thế giới, ngành xây dựng 
Việt Nam trong thời gian tới sẽ dần tăng trưởng theo hướng ứng dụng những công nghệ xanh và 
bền vững. ‘‘
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kế hướng đến công trình kiến trúc xanh, sử dụng vật liệu và những giải pháp trong thiết kế công 
trình bền vững. Phải có sự thống nhất giữa hoạch định, thiết kế, xây dựng và những sản phẩm 
được đưa vào sử dụng như nguồn điện, hệ thống nhiệt độ, hệ thống làm mát và trang trí tòa nhà. 

DVK ASIA VỚI TẦM NHÌN THIẾT KẾ XANH

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, công trình xanh là một trong những loại hình được khuyến khích 
phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo đó, công trình đạt tiêu chuẩn xanh trong xây dựng 
phải là những công trình đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, đồng thời 
hạn chế tác động không tốt đến môi trường. 

DVK ASIA cho rằng việc sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng mới làm tăng hiệu quả kinh tế, có ý 
nghĩa rất lớn trong thời buổi ngày nay. Các chủ đầu tư cần tìm những đơn vị tư vấn có năng lực 
và có hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực kiến trúc xanh để có những giải pháp tốt nhất, lựa chọn hệ 
thống quản trị năng lượng phù hợp.

Trên thực tế, việc thực hiện tiết kiệm năng lượng tại các tòa nhà mới được xây dựng thường tốt 
hơn, bởi các chủ đầu tư đã có những đầu tư lớn về thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả. Chặng 
hạn như tại các công trình kiến trúc của DVK ASIA khu thể thao Hồng Hà, đã hình thành được hệ 
thống quản lý năng lượng như: Hệ thống điện, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng…

Với tốc độ tăng trưởng từ 6-7% mỗi năm về tổng diện tích sàn của các tòa nhà thương mại và nhà ở 
cao tầng, nếu các chủ đầu tư chú trọng tất cả các giải pháp thiết kế hiệu quả năng lượng ban đầu, 
cùng với việc ứng dụng các công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng phù hợp, thì Việt Nam sẽ tiết 
kiệm được một khoản chi phí cho năng lượng rất lớn trong lĩnh vực này.    
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