
CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG SẠCH USAID VIỆT NAM 
MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG TÒA NHÀ 

TRỤ SỞ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNCC)

Các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng được Chương trình Năng lượng Sạch                     
USAID Việt Nam đề xuất sẽ giúp Trụ sở VNCC giảm 22,1% năng lượng sử dụng và cắt giảm 

90 tấn CO2  phát thải ra môi trường mỗi năm. 

Phối cảnh thiết kế trụ sở Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)

Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam hỗ trợ Bộ Xây dựng thúc đẩy sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả trong ngành Xây dựng. Chương trình thực hiện đào tạo và tăng cường năng lực 
về tiết kiệm năng lượng, thu thập và phân tích cơ sở dữ liệu về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng để 
hỗ trợ xây dựng các chính sách và quy định liên quan trong ngành. 

Trụ sở VNCC đang trong quá trình thi công, tháng 5/2017
Mô hình năng lượng tòa nhà do Chương trình Năng lượng 
Sạch USAID Việt Nam thực hiện cho công trình trụ sở VNCC

Hiệu quả giảm sử dụng năng lượng so với thiết kế ban đầu

Light lane for dimmer
BỘ XÂY DỰNG

Tóm tắt mức tiết kiệm năng lượng của công trình trụ sở VNCC

Các biện pháp tiết kiệm năng lượng
Mức sử 

dụng năng 
lượng cơ sở

Thiết kế hiệu quả năng lượng: 
Hệ thống điều hòa VRV 4 và 

đèn LED (5W/m2)

Tổng tiêu hao năng lượng mỗi năm 566,8 MWh 441,4 MWh (giảm 22,1%)
Mức tiết kiệm chi phí năng lượng mỗi 
năm 15.500 đô la Mỹ

Mức giảm phát thải khí nhà kính mỗi năm 90 tấn CO2

Mức tiết kiệm chi phí đầu tư do giảm công 
suất lắp đặt điều hòa

1,5 tỷ đồng (tương đương với 
66.000 đô la Mỹ)

Mức tiêu thụ điện hàng tháng giữa phương án thiết kế ban đầu và phương án do Chương trình đề xuất 

Mức tiêu thụ điện hàng tháng trên hệ thống chiếu sáng (trái) và hệ thống điều hòa (phải) của công trình 
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Phương án thiết kế ban đầu 

Phương án tiết kiệm năng lượng do 
Chương trình đề xuất



Với mật độ sử dụng rất cao, 5m2/người,  các kết quả tính mô phỏng cho thấy chỉ có giải 
pháp phối hợp toàn diện, kết hợp kính cao cấp và sử dụng hệ thống điều hòa cao cấp 
có thu hồi nhiệt và ẩm, lắp đặt bổ sung nhiều loại cảm biến mới đem lại khả năng giảm 
khoảng 12% năng lượng sử dụng. Tuy nhiên, giải pháp này đòi hỏi đầu tư cao, trình độ 
thiết kế hệ thống điều hòa thông gió tương đương tại các nước phát triển, chi phí phụ 
trội lên tới gần 8,6 tỷ đồng. Việc vận hành, bảo trì hệ thống này cũng yêu cầu trình độ 
chuyên nghiệp hóa cao.
Chương trình đã thực hiện tính toán trên hàng loạt giải pháp kính khác nhau cho vỏ bao 
che công trình, trên hệ thống điều hòa và cấp khí tươi, thiết kế chiếu sáng để tìm kiếm 
mức sử dụng năng lượng và chi phí đầu tư hợp lý nhất. Đồng thời, để mô phỏng chính xác 
các tham số của công trình, chương trình dựa vào số liệu đo kiểm thực tế tại trụ sở tạm 
thời của VNCC. Cuối cùng, tư vấn năng lượng của Chương trình và VNCC đi đến thống 
nhất chọn các giải pháp tiết kiệm năng lượng sau: 

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống điều hòa có thể giảm 17% công suất , từ 1.219 kW 
xuống còn 1.006 kW, tương đương với giảm chi phí đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng. 

Việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng nói trên sẽ giúp trụ sở VNCC giảm 125,4 
MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương giảm 90 tấn CO2 thải ra môi trường 
(với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 
2015 là 7,94%), và giảm khoảng 350 triệu đồng tiền điện mỗi năm.

Chính sách Thúc đẩy hiệu quả năng lượng của Thành phố Hà Nội  
Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện các 
chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên cả nước. Thành phố đã phê 
duyệt và ban hành nhiều quy định và kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tiết 
kiệm năng lượng, trong đó có Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
của Thành phố giai đoạn 2016-2020 (QĐ số 5815/QĐ-UBND ngày 30/10/2015). 
Trong bối cảnh này, Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, một trong những 
dự án quốc tế do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, đã và đang góp sức cùng Bộ 
Xây dựng và các Sở Xây dựng địa phương, cũng như hợp tác với Sở Công thương, Sở 
Khoa học và Công nghệ tại các thành phố lớn thúc đẩy hiệu quả năng lượng không những 
tại các cơ sở công nghiệp mà cả các công trình xây dựng trên địa bàn. Từ tháng 10 năm 
2016, Chương trình đã phối hợp với Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) 
trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện dự án trình diễn công trình hiệu quả năng lượng cho 
trụ sở của VNCC, địa điểm xây dựng tại 243 Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. 
Tổng Công Ty Tư vấn Xây Dựng Việt Nam
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) được thành lập từ năm 1955. VNCC là 
đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu trên cả nước, với số lượng công trình tham gia thiết kế 
hàng năm lên tới hàng trăm tòa nhà, bao gồm cả những công trình trọng điểm của nhà 
nước như Bảo tàng Hà Nội, tòa nhà Quốc Hội và những công trình của các tập đoàn đầu 
tư bất động sản lớn nhất Hà Nội.   
Trụ sở Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam  
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam xây mới trụ sở của tổng công ty trên khu đất đã 
sử dụng nhiều năm. Tòa nhà mới có dáng dấp hiện đại, vừa cho thuê mặt bằng văn phòng 
vừa dùng làm trụ sở chính. Công trình được xây dựng tại trụ sở Tổng Công ty - 243 Đê La 
Thành, Đống Đa, Hà Nội và khởi công ngày 25/5/2016.   
Công trình với quy mô 8 tầng nổi, 2 tầng hầm. Diện tích xây dựng công trình khoảng 
1.037m2; mật độ xây dựng 63,7%; tổng diện tích sàn phần thân khoảng 7.674m2 và 2 
tầng hầm khoảng 3.220m2. 
Tổng mức đầu tư dự án là 145,6 tỷ 
đồng. Công trình dự kiến triển khai 
thực hiện trong hai năm. Công trình 
được thiết kế bởi nhóm thiết kế của 
chính tổng công ty.

Các biện pháp tiết kiệm năng 
lượng cho trụ sở VNCC do 
Chương trình Năng lượng 
Sạch USAID Việt Nam đề xuất
Chương trình đã thực hiện việc mô 
phỏng để đưa ra các giải pháp thiết kế 
tiết kiệm năng lượng nhằm đạt hiệu quả năng lượng mà không làm tăng tổng chi phí 
đầu tư.

1.    Thiết kế chiếu sáng ở mức 300-
350 Lux, đèn LED panel

2.    Kính 2 lớp với hệ số SHGC 0,38 
(Việc chọn kính đôi SHGC 0,38 là chỉ 
tiêu kỹ thuật cần thiết để đấu thầu 
chứ chưa phải là lựa chọn cuối cùng 
của VNCC.)

3.    Hệ thống mành sáo ngang, kết hợp 
với phân chia lộ đèn cho các khu 
vực gần cửa sổ 
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So sánh mức sử dụng năng lượng khi thay đổi sang đèn LED, các loại kính 
 và giải pháp cấp khí tươi (kWh) 
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