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1. Đặt vấn đề 
Trong quá trình phát triển, con người luôn  cố gắng khai thác giá trị của tài 

nguyên thiên nhiên  để tạo lập môi trường sống  ngày càng chất lượng hơn.  
Tuy nhiên, môi trường sống đang bị ô nhiễm, huỷ hoại bởi con người cùng 

với các hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu  đang trở thành hiểm hoạ cho con 
người  hiện nay và các thế hệ mai sau. Nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam ) 
đang và sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn về sự xuống cấp của môi 
trường bởi quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, khai thác sử dụng quá mức và 
lãng phí tài nguyên, bởi những yếu kém và bất cập trong phát triển. Tình trạng 
đó đòi hỏi các quốc gia phải xem xét một cách toàn diện và nghiêm túc đối với 
mối quan hệ giữa phát triển và bảo vệ môi trường thiên nhiên, tìm kiếm giải 
pháp thích hợp để phát triển bền vững.  

Tư tưởng “phát triển  bền vững” đã được đề cập và chính thức từ 1987 
trong tuyên bố “Tư tưởng chung của chúng ta” của UBMT & PT triển thế giới 
(WCED). Năm 1992 Hội nghị thượng đỉnh Trái đất về môi trường và phát triển 
tại Rio de Janeiro, Brazin có 179 nhà lãnh đạo thế giới tham gia, đã thông qua 
Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) về các giải pháp phát triển bền vững 
chung cho toàn thế giới trong thế kỷ 21, cho các lĩnh vực: chất lượng cuộc sống 
trên Trái đất, sử dụng hiệu quả vật chất của Trái đất, bảo vệ cộng đồng toàn 
cầu, quản lý nơi định cư của con người, hóa chất và quản lý chất thải, và tăng 
trưởng kinh tế bền vững.  

Phát triển bền vững đã trở thành cương lĩnh hoạt động của mọi lĩnh vực 
phát triển c ủa các quố c gia, trong đó có kiến trúc công trình và  phát triển đô 
thị: Trong phát triển đô thị là xu hướng “đô thị sinh thái” , “ đô thị xanh” , “đô 
thị bền vững”, “đô thị E2 ( Eco 2 city)... Trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng công 
trình, là mô hình “bền vững” , “xanh” như “kiến trúc bền vững”,  ‘Kiến trúc 
xanh”, “Xây dựng xanh”, “ Công trình xanh”.  

Nhằm cụ thể hóa  nguyên tắc và mô hình phát triển xanh , nhiều nước sử 
dụng công cụ đánh giá chất lượng môi trường xây dựng , các công trình xây 
dựng như:  Hệ thống đánh gi á môi trường BREEAM của Anh quốc ban hành 
năm 1990; Hoa kỳ có hệ thống LEED (Leadership   in Energy and Environment 
Design) (năm 1995), LEED-NC cho các công trình cải tạo và công trình mới 
(năm 2005); hệ thống đánh giá công trình xanh Green Star củ a Australia; hệ 
thống LEED Brasil; LEED và Green Globes Canada ; GBAS Trung Quố c; 
PromisE Phần Lan ; HQE Pháp; DGNB , CEPHEUS Đức ; HKBEAM Hong 
Kong; GRIHA Ấn Độ ; CASBEE Nhật Bản ; GBIMalaysia Malaysia; LEED 
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Mexico Mexico; BREEAM Netherlands Hà Lan; Green Star NZ New Zealand; 
BERDE Philippines, một số nước khác, vv.. 

Ở nước ta, kiến trúc đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo lập cơ sở 
vật chất cho các hoạt động vì lợi ích con người cũng như cho cuộc sống con 
người trên địa bàn đô thị-nông thôn. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển theo 
hướng CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, diện mạo đất nước đang thay đổi từng 
ngày, các đô thị được mở rộng và phát triển trên mọi miền đất nước từ Bắc 
xuống Nam, miền núi đến vùng biển đảo; kiến trúc đô thị, nông thôn được  bảo 
tồn, cải tạo, xây dựng mới, từng bước đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người 
dân Việt Nam. 

Nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện Định hướng chiến lược phát 
triển bền vững Việt Nam ; định hướng phát triển bền vững các ngành , lĩnh vực 
như  Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu : 
phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc trong Thế kỷ 
XXI; Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 
với quan điểm  phát triển ổn định, bền vững và trường tồn, trên cơ sở tổ chức 
hợp lý môi sinh và bảo vệ môi trường; Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng 
thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 
2050  xác định quan điểm phát triển đô thị Việt Nam thế kỷ XXI là: phát triển 
ổn định, bền vững, trên cơ sở tổ chức không gian phù hợp, sử dụng hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lượng; bảo vệ môi trường, cân bằng 
sinh thái. 

Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và bối cảnh biến đổi 
khí hậu toàn cầu, kiến trúc đô thị- nông thôn Việt Nam đang đối mặt với những 
thách thức  và  nguy cơ  về  sự suy giảm chất lượng môi trường do tác động  
tiêu cực của tiến trình đô thị hoá nhanh chóng; sự suy giảm tính nhân văn, tính 
xã hội và tính thời đại trong quá trình phát triển của kiến trúc; chưa đảm bảo 
thích ứng, giảm thiểu các tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu; tình trạng 
xâm phạm, huỷ hoại giá trị  vật thể, phi vật thể của di sản văn hoá, thiên nhiên 
chưa được ngăn chặn; thiếu bản sắc trong phát triển; nhận  thức, giải  pháp sáng 
tác, tạo lập, phát triển và quản lý kiến trúc đô thị -nông thôn theo nguyên tắc  
bền vững chưa thực sự được quan tâm.  

Một số n guyên nhân  chủ yếu của thực trạng trên là sự bất cập về nhận 
thức về phát triển bền vững , sự thiếu vắng  của những giải pháp và công cụ 
quản lý, phát triển bền vững, tiêu chí “phát triển xanh” , đối với hoạt động kiến 
trúc, quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, phù hợp với đặc điểm KT-XH-VH, 
môi trường và điều kiện biến đổi khi hậu toàn cầu . Hoạt động xây dựng , áp 
dụng tiêu chí “phát triển xanh” đang ở giai đoạn khởi đầu do một số tổ chức 
kinh doanh, tư vấn , hội xã hội , nghề nghiệp triển khai , tập trung chủ yếu vào 
lĩnh vực  đánh giá chất lượng công trình xây  dựng như hệ thống chứng nhận 
Công trình xanh Lotus (Hội đồng công trình xanh Việt Nam -VGBC); hệ thống 
tiêu chí Khách sạn xanh (Hiệp hội khách sạn Du lịch ) dành cho các công trình 
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khách sạn. Bộ Xây dựng xây dựng , ban hành một số tiêu chuẩn về sử dụng tiết 
kiệm và hiệu quả năng lượng, môi trường xây dựng,.. 

Nhằm tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức , bồi dưỡng kiến thức  
về phát triển Xanh trong lĩnh  vực kiến trúc-quy hoạch phát triển đô thị cho mọi 
chủ thể liên quan , “ 5 nhà”: nhà quản lý , đầu tư, cộng đồng dân cư , tư vấn, tổ 
chức xã hội, nghề nghiệp; Định hướng và thúc đẩy hoạt động sáng tạo kiến trúc 
đô thị-nông thôn theo nguyên tắc phát triển bền vững;   

Căn cứ Hệ thống văn bản pháp luậ t, định hướng của Nhà nước : Luật XD 
năm 2003;  Luật QHĐT năm 2009; Luật Di sản Văn hóa năm 2002; Luật 
BVMT năm 2005; Luật KHCN và các  văn bản hướng dẫn liên quan; Hệ thống 
quy chuẩn , tiêu chuẩn hiện hành liên quan : Quy hoạch XD , thiết kế xây dựng 
công  trình; môi trường, tài nguyên, văn hóa, du lịch..; Định hướng chiến lược 
phát triển bền vững Việt Nam , Định hướng P T Kiến trúc Việt Nam đến năm 
2020; Điều chỉnh Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;  Kết quả của việc đ ánh giá thực trạng  
và  yêu cầu phát triển của kiến trúc, đô thị-nông thôn Việt Nam trong điều kiện 
CNH-HĐH và biến đổi khí hậu , học tập kinh nghiệm quốc tế  về  phát triển 
xanh trong kiến trúc , quy hoạch phát triển đô thị -nông thôn.  Hội KTS Việt 
Nam đang tổ chức triển khai xây dựng Tiêu chí Kiến trúc Xanh. 

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng 
2.1. Hệ thống tiêu chí kiến trúc xanh được áp dụng cho các lĩnh vực sau: 
- Sáng tạo, tạo lập ( thiết kế, ĐTXD..) tác phẩm kiến trúc, quy hoạch  khu 

đô thị, điểm dân cư theo nguyên tắc phát triển bền vững. 
- Tuyên truyền , giới thiệu, quảng bá , bồi dưỡng kiến thức, tư vấn, phản 

biện xã hội  về phát triển Xanh cho các ổ chức, cá nhân, cộng đồng liên quan và 
quan tâm đến phát  triển bền vững kiến trúc, đô thị-nông thôn. 

- Đánh giá, tôn vinh tác giả và tác phẩm Kiến trúc, đô thị, khu dân cư  vì 
mục  tiêu phát triển Xanh. 

- Phục vụ hoạt động phát triển đô thị ,  ĐTXD và kinh doanh, khai thác sử 
dụng  các khu đô thị, công trình kiến trúc,.. 

2.2. Đối tượng áp dụng gồm: 
a) Đô thị các loại; 
b) Khu chức năng đô thị, gồm:  
i) Khu trung tâm công cộng;  
ii) Khu ở;  
iii) Khu đô thị mới;  
iv) Khu chức năng đặc thù: du lịch, công nghiệp,.. 
c) Các loại kiến trúc công trình:  
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i) Nhà ở;  
ii) Công trình  công cộng;  
iii) Công trình  phục vụ sản xuất;  
iv) Công trình  đặc thù khác. 
3. Yêu cầu chung 
3.1. Nội dung của Tiêu chí bảo đảm tuân thủ các n guyên tắc   phát triển 

xanh, chủ yếu gồm: 
- Không làm tổ n hại môi trường xung quanh , tận dụng thiên nhiên khai 

thác hợp lý , tiết kiệm tài nguyên , cảnh quan, năng lượng; bảo vệ môi trường , 
bảo tồn tài nguyên  đất đai , cảnh quan , hệ sinh thái ; thích ứng với  các hiện 
tượng biến đổi khí hậu. 

-  Sáng tạo môi trường , không gian trong nhà có chất lượng , phù hợp với 
mục đích sử dụng; bảo đảm yêu cầu tiện nghi, vệ sinh an toàn, môi trường thẩm 
mỹ lành mạnh, dễ chịu- thích ứng tâm  sinh lý-sức khỏe con người. 

- Sử dụng công nghệ xanh, giảm tiêu hao năng lượng, giảm thải, tuần hoàn 
sử dụng, kéo dài tuổi thọ tác phẩm kiến trúc. 

- Hòa nhập môi trường nhân văn và kế thừa các giá trị lịch sử , văn hóa 
truyền thống, cảnh quan đô thị, điểm dân cư. 

3.2. Nội dung tiêu chí bảo đảm đơn giản , rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với 
điều kiện Việt Nam. 

3.3. Nội dung phù hợp với cấp độ , quy mô không gian gồm không gian 
kiến trúc công trình, khu đô thị và đô thị. 

Sau đây là nhóm tiêu chí KTX cho  quy mô công trình , cụm công trình 
kiến trúc: 

4. Hệ thống các tiêu chí khung  kiến trúc xanh  
4.1. Hệ thống gồm 5 nhóm tiêu chí: 
i) Địa điểm bền vững;  
ii) Sử dụng tài nguyên, năng lượng và công nghệ xanh; 
iii) Chất lượng môi trường kiến trúc, môi trường đô thị. 
iv) Tác động môi trường tự nhiên và môi trường nhân văn;  
v) Gìn giữ, bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị  truyền thống. 
4.2. Nội dung  
1)  Tiêu chí 1: Địa điểm bền vững. 
1.1. Bảo tồn tự nhiên: 
- Hạn chế can thiệp vào tự nhiên; 
- Ít đụng chạm, gây tổn thất tới HST tự nhiên nhất. 
-  Không chặt phá rừng, cây xanh lâu năm, san lấp ao hồ, đồi núi, bãi cỏ; 
-  Bảo tồn và tôn tạo di sản văn hóa vật thể khu vực, tạo thuận lợi tiếp cận; 



 

 5 

-  Bảo tồn đa dạng sinh học. 
1.2. Khôi phục  hệ sinh thái:  
- Không gian cộng đồng: Tạo cảnh quan đẹp, công viên, vườn cây, vườn 

hoa,... làm nơi nghỉ ngơi, giao tiếp..của người dân. 
1.3. Chống “Đảo nhiệt đô thị”:  
- Phủ xanh bề mặt, mái xanh, cây xanh mặt đứng; 
- Cây xanh tạo bóng mát cho nhà cửa, đường phố, sân, quảng trường;  
- Không gian hở thấm nước: bãi cỏ, sân chơi, đường đi bộ , đi dạo, đi xe 

đạp; 
1.4. Cấu trúc không gian , mặt bằng kiến trúc thích ứng  với môi trường , 

cảnh quan. 
1.4. Phòng / chống thiên tai: 
- Chống bão, ngập lụt, hạn hán, sóng thần, động đất (tùy theo từng vùng); 
- Thích ứng với BĐKH. 
2) Tiêu chí 2:  Sử dụng tài nguyên, năng lượng và công nghệ xanh 
2.1. Sử dụng năng lượng hợp lý, tiết k iệm năng lượng tối đa, hệ thống 

chiếu sáng hợp lý: 
-  Lựa chọn, sử dụng các thiết bị hợp lý nhất về năng lượng; 
- Thiết kế hợp lý và kiểm soát hệ thống chiếu sáng; 
- Sử dụng hệ thống kiếm soát năng lượng của tòa nhà. 
- Tối ưu hóa hệ thống cung cấp nhiệt và điện năng 
- Sử dụng đèn và các thiết bị tiết kiệm điện năng 
2.2. Sử dụng tối đa không khí tự nhiên, giảm điều hòa KK: 
- Giá trị truyền nhiệt tổng OTTV thấp hơn QCVN 09:2010 từ 20% đến 

50%; 
- Diện tích được TGTN trực tiếp (xuyên phòng) đạt 50% đến 100% diện 

tích làm việc; 
- Áp dụng giải pháp công nghệ, kỹ thuật, cấu tạo kiến trúc nâng cao diện 

tích TGTN. 
- Hệ thống ĐHKK có hiệu suất cao  
2.3. Sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiện: 
- Diện tích được CSTN đạt được 50% đến 100% diện tích sử dụng; 
- Áp dụng giải pháp công nghệ, kỹ thuật, cấu tạo kiến trúc lấy ASTN. 
2.4. Sử dụng năng lượng tái sinh: 
- Áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời, gió, sinh học, giảm tiêu 

thụ năng lượng hóa thạch 20 – 50%. 
2.5. Bảo tồn tài nguyên (nước và vật liệu): 
- Tiết kiệm nước và tận dụng tài nguyên nước: tuân thủ các tiêu chuẩn 

TCXDVN 33:2006 và TCVN 4513-88.  
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- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước hợp lý, hoàn chỉnh; có biện pháp phòng 
chống rò rỉ trong hệ thống đường ống một cách hiệu quả. 

- Hệ thống cấp nước vệ sinh sử dụng thiết bị tiết kiệm nước. 
- Thu và sử dụng nước mưa, chống úng lụt; 
- Sử dụng vật liệu địa phương, vật liệu ít phát thải: tre, gỗ, vật liệu tự 

nhiên; 
- Tái sử dụng vật liệu, cấu kiện; 
- Xử lý và sử dụng lại nước thải. 
2.6. Áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh 
- Nội ngoại thất phù hợp 
- Sử dụng VLXD thân thiện MT 
- Giải pháp sáng tạo và Công nghệ mới lấy ASTN, khí hậu tự nhiên,  
- Công nghệ sử dụng năng lượng MT, gió, sinh học; 
- Công nghệ tái chế nước thải, rác thải; 
- Áp dụng công nghệ mới bảo vệ môi trường, chống BĐKH, thiên tai (bão, 

lụt). 
- Kéo dài tuổi thọ, độ bền vững công trình 
3) Tiêu chí 3: Chất lượng môi trường kiến trúc-đô thị 
3.1. Tạo được môi trường KT-ĐT vệ sinh, đạt yêu cầu tiện nghi về nhiệt, 

ánh sáng, âm thanh, có tầm nhìn ra ngoài. 
3.2. Vật liệu (sơn, thạch cao, đồ gỗ, nhựa…) không phát thải khí độc hại; 
3.3. Quan tâm người tàn tật. 
3.4. Chất lượng không khí KT-ĐT không ảnh hưởng đến người sử dụng; 
4) Tiêu chí 4: Tác động môi trường tự nhiên và môi trường nhân văn  
4.1. Công trình kiến trúc: 
- Không gian thông gió tự nhiên  (TGTN), kết hợp thông gió cơ khí,  tạo 

thông gió xuyên phòng tối đa: 
- Các không gian chính (làm việc, ngủ, sinh hoạt) được TGTN xuyên 

phòng (có 2 mặt cửa khác hướng tiếp xúc với bên ngoài); 
- Không gian chung (sảnh, chờ thang máy, ) được TGTN và chiếu sáng tự 

nhiên. 
-  Các mặt nhà không bị  tác động của bức xạ mặt trời (BXMT): 
- Nhà có kết cấu che nắng hợp lý; 
- Mặt nhà có sáng / tối, có cây xanh, hiên xanh giảm BXMT trực tiếp 
- Lấy được nhiều ánh sáng tự nhiên mà không bị nung nóng: 
- Hướng nhà, hướng cửa, vật liệu cửa hợp lý. 
- Có sân trong – giếng trời: Lõi sinh thái của tòa nhà 
- Chống thấm, dột, mưa tạt. 
4.2. Mối quan hệ công trình, khu công trình với môi trường 
-  Tạo lập, hoàn thiện MTKT cân bằng với xung quanh 
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- Khi sử dụng những nguồn nước mưa, nước tuần hoàn phải sử dụng các 
thiết bị đảm bảo an toàn nguồn nước, không được gây ảnh hưởng xấu tới môi 
trường xung quanh và sức khỏe dân cư. 

4.3. Không bị ảnh hưởng do lũ lụt, đất đá trôi từ trên núi và thổ nhưỡng có 
chứa Radon. 

4.4. Không gây ô nhiễm ánh sáng đối với xung quanh, không ảnh hưởng 
đến nhu cầu chiếu nắng của các công trình nhà ở xung quanh. 

4.5. Không có nguồn ô nhiễm lớn hơn định mức giới hạn cho phép trong 
tiêu chuẩn.  

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

4.7. Xử lý chất thải, vận hành, sử dụng: 
- Tập trung phân loại và xử lý phế thải, trong quá trình tập trung phân loại 

và xử lý không để xảy ra ô nhiễm lần thứ hai và phải tuân thủ TCVN 
7733:2007 và TCVN 6772:2000. 

- Có chế độ quản lý việc thực thi tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, tiết 
kiệm vật liệu và xanh hóa theo quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả. 

- Trong quá trình vận hành công trình kiến trúc  tổng lượng phát  thải khí 
CO2 không để cho khí thải, phế thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép.  

5) Nhóm t iêu chí 5: Gìn giữ , bảo tồn , kế thừa và phát huy giá trị  
truyền thống. 

5.1. Bảo đảm có đặc trưng vùng, miền, kế thừa giá trị truyền thống 
5.2. Cân bằng giữa xây mới và tôn tạo, chỉnh trang, nâng cấp 
5.3. Có không gian  công cộng , bảo đảm  hoạt động giao tiếp , nghỉ ngơi 

cho cá nhân, cộng đồng. 
5.4 Kế thừa, phù hợp với phong tục lối sống các dân tộc Việt Nam và các 

tầng lớp xã hội. 
5. Kết luận 
Để phát triển đô thị Xanh , cần xuất phát từ việc phát triển kiến trúc theo 

nguyên tắc Xanh . Cụ thể hóa của những nguyên tắc  đó là tiêu chí KTX . Trên 
đây là một số nội dung của Tiêu chí  này , hiện đang được  nghiên cứu , thảo 
luận, chi tiết hóa  hơn theo mục tiêu và phạm vi áp dụng cụ thể . Nhóm chuyên 
gia của Hội KTS Việt Nam rất cám ơn những góp ý kiến của các chuyên gia 
kiến trúc, quy hoạch đô thị, nhà đầu tư PT, cộng đồng quan tâm và vì sự nghiệp 
phát triển bền vững kiến trúc, đô thị, nông thôn 

TM. Nhóm chuyên gia KTX 
TS. KTS. Lê Trọng Bình 


	- Tiết kiệm nước và tận dụng tài nguyên nước: tuân thủ các tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 và TCVN 4513-88.

