
 

Với hơn 3.000 km đường bờ biển, đất nước Việt Nam trải dài trên 

hai miền khí hậu. Do vị trí địa lý tiếp xúc, theo Ngân hàng Thế 

giới, Việt Nam là một trong năm quốc gia sẽ chịu rủi ro cao nhất 

do tác động của biến đổi khí hậu trong những thập kỷ tới. Tiêu 

thụ năng lượng ngày càng tăng, lượng khí thải CO2 tăng và tốc độ 

đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng đặt ra thêm những thách 

thức cho nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Để 

làm chủ được điều này, Chính phủ Việt Nam đang cố gắng tạo các 

điều kiện cần thiết để tăng trưởng kinh tế bền vững phù hợp với 

Chương trình nghị sự 2030. Một trong những ưu tiên cao nhất 

được đưa ra là gia tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và tài 

nguyên của đất nước. 

 

Bối cảnh 

Năm 2019, Chính phủ Việt Nam đã khởi động “Chương trình Quốc 

gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm”. Cùng với “Quy hoạch phát 

triển điện 8” (PDP8), dự kiến sẽ tăng cường hiệu quả sử dụng 

năng lượng trong mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất kinh do-

anh. Lĩnh vực xây dựng, vốn chiếm tới 30% mức tiêu thụ năng 

lượng tổng thể vào năm 2015, sẽ đóng vai trò trung tâm trong nỗ 

lực nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của cả nước. Quá trình 

đô thị hóa nhanh chóng và việc di cư đến các khu vực đô thị do 

điều kiện khí hậu đang thúc đẩy việc xây dựng nhà ở tại Việt Nam 

lên mức cao. Để bù đắp cho các hoạt động xây dựng đang diễn ra 

nhanh chóng và trên diện rộng, đảm bảo khả năng chống chịu 

của công trình nhà ở, cũng như giải quyết tình trạng vật liệu xây 

dựng ngày càng khan hiếm, việc áp dụng các tiêu chuẩn, vật liệu, 

và công nghệ xây dựng tiết kiệm năng lượng và bền vững là điều 

rất cần thiết. Tuy nhiên, cho đến nay việc áp dụng này mới chỉ 

được thực hiện ở một mức độ rất hạn chế do thiếu các tiêu chuẩn 

xây dựng về sử dụng năng lượng hiệu quả và thiếu kỹ năng đối 

với các chuyên gia thực thi. 

 

 

Là một đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tiết kiệm 

năng lượng, Cơ quan Năng lượng Đức (dena) hỗ trợ Việt Nam 

trong việc tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên 

trong lĩnh vực xây dựng với dự án "Chuyển đổi công trình nhà ở 

tại Việt Nam". 

 

 
 

 

 

Công trình nhà ở sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên 
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„Chuyển đổi công trình nhà ở tại Việt Nam“:           
công cụ thiết thực để xây dựng tương lai 

Cấu trúc dự án và thời gian thực hiện 

Dự án được thực hiện thông qua Văn phòng Đối ngoại Liên bang 

cùng với sự hợp tác của Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

 

 
 

Trường Đại học Việt Đức (VGU) là đối tác trong nước hỗ trợ dena 

triển khai dự án. 

 

 
 

Theo đánh giá của Văn phòng Đối ngoại Liên bang và Tổng Lãnh 

sự quán, nhu cầu tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng đối 

với công trình nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận 

Bình Dương là rất lớn. Do đó, dự án này tập trung vào việc triển 

khai thực tế các biện pháp khác nhau ở khu vực này.  

 

Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch là một năm rưỡi: từ 

tháng 6/2021 đến tháng 12/2022. Dự án bao gồm các hoạt động 

mà sẽ được thực hiện theo ba gói công việc như sau: 

 

■ Các nghiên cứu tiềm năng 

Với sự hỗ trợ của các tổ chức học thuật được lựa chọn, hai 

nghiên cứu tiềm năng về “vật liệu xây dựng bền vững” và 

“làm mát từ năng lượng tái tạo” sẽ được thực hiện. Sau đó, 

các kết quả sẽ được trình bày và báo cáo như một phần của 

công tác quan hệ công chúng cũng như được đưa vào quy 

trình thiết lập các tiêu chuẩn xây dựng công trình và bồi 

dưỡng chuyên môn cho địa phương và cấp trung ương. 

■ Tiêu chuẩn công trình nhà ở 

Dự án bao gồm việc phát triển khái niệm tiêu chuẩn công 

trình nhà ở cho tỉnh Bình Dương cũng như hỗ trợ một dự án 

hải đăng. Ngoài ra, dena cũng chịu trách nhiệm về truyền 

thông dự án, kết nối sự tham gia của các bên liên quan, lên ý 

tưởng và thực hiện các buổi hội thảo và các khóa đào tạo 

chuyên môn. 

■ Hỗ trợ địa phương 

Sự tham gia của Trường Đại học Việt Đức tạo điều kiện cho 

việc kết hợp các kinh nghiệm khu vực và quốc tế. Hơn nữa, 

cần đảm bảo việc giao tiếp và kết nối thông suốt với các bên 

liên quan tại Việt Nam, cũng như việc tổ chức các sự kiện trực 

tiếp và hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị phát triển bất động 

sản tại địa phương. 

 

 

Thiết lập các cấu trúc để sử dụng năng lượng 
hiệu quả 

Trong quá trình thực hiện dự án, các bên liên quan trong vùng đô 

thị của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tạo điều kiện để phát 

triển và thực hiện các chiến lược về sử dụng năng lượng hiệu quả 

và các biện pháp bảo vệ khí hậu trong lĩnh vực nhà ở. Các cách 

thức đã được thiết lập sẽ có tác động nhân rộng và đóng góp cho 

sự gia tăng chung hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng ở 

Việt Nam. Qua đó, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng toàn 

cầu và đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Hơn nữa,  việc thực hiện thành công dự án cũng sẽ góp phần 

củng cố mối quan hệ hợp tác CHLB Đức-Việt Nam. 

 

 

Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ: 

Cơ quan năng lượng Đức (dena) 
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