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Thuyết phục thay vì cưỡng chế. 

Sổ tay Ngôi nhà Xanh/
Sổ tay Sản phẩm Xanh

TS. Michael Waibel

Nghiên cứu viên cấp cao
Đại học Hamburg

THÔNG TIN VỀ ĐỀ ÁN

Dự án Nghiên cứu Siêu đô thị

thành phố Hồ Chí Minh
• Chương trình tài trợ ‘Nghiên cứu về sự phát

triển bền vững của Siêu đô thị cho tương lai’

• Quản lý cấu phần Dự án: Trường Đại học Kỹ
Thuật Brandenburg Cottbus 

• Giai đoạn tài trợ: 2008-2013 (5 ½ năm)

• Phương pháp:  phương pháp liên ngành ứng
dụng và nghiên cứu hành động

• Trưởng nhóm công việc: tòa nhà xanh

• Hỗ trợ từ Đại học Hamburg 
Truyền thông và vận động chính sách về các

khía cạnh kinh tế, xã hội và chính trị. 
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NHÓM MỤC TIÊU CHÍNH: 
KHÁCH HÀNG MỚI

RESEARCH BACKGROUNDNHÀ DÂN CƯ TẬP TRUNG: 
LOẠI NHÀ PHỐ
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RESEARCH BACKGROUNDSỔ TAY NGÔI NHÀ XANH

• Việc cưỡng chế thi hành các luật lệ quy định vẫn còn là một quan 
ngại. 

• Thuyết phục thay vì ép buộc, cưỡng chế
• Nâng cao nhận thức về hiệu quả tức thời: tiết kiệm năng lượng, 

tiết kiệm tiền bạc. 
• Phối hợp với nhiều đối tác để nâng cao tính sở hữu và nỗ lực 

RESEARCH BACKGROUNDSỔ TAY NGÔI NHÀ XANH: 
CÁC VÍ DỤ VỀ MẶT THIẾT KẾ

• Phiên bản dễ hiểu-thiết kế mang tính biểu tượng
• Việc hiểu rõ ngôi nhà xanh không chỉ là về sự chuyển giao tri thức 

và công nghệ, mà còn là về sự thay đổi hành vi
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RESEARCH BACKGROUNDSỔ TAY SẢN PHẨM 
VÀ DỊCH VỤ XANH

• Diễn đàn cho các công ty sản xuất và dịch vụ mang tinh phát minh 
trong lĩnh vực ngôi  nhà xanh

• Giới thiệu về các nguyên tắc- danh mục sản phẩm
• Ban Tư vấn để rà soát và tránh trường hợp bị phản tác dụng

RESEARCH BACKGROUNDSỔ TAY SẢN PHẨM XANH: 
CÁC VÍ DỤ VỀ THIẾT KẾ

• Phiên bản dễ hiểu-thiết kế mang tính biểu tượng
• Việc hiểu rõ ngôi nhà xanh không chỉ là về sự chuyển giao tri thức 

và công nghệ, mà còn là về sự thay đổi hành vi
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RESEARCH BACKGROUNDLỰA CHỌN DỰA TRÊN SỞ THÍCH 
CÁ NHÂN

• Sô tay Ngôi nhà Xanh và Sổ tay Sản phẩm Xanh đưa ra cho bạn 
nhiều sự lựa chọn

RESEARCH BACKGROUNDKẾT LUẬN-BÀI HỌC

� Sự tham gia của Nhà nước, nền kinh tế, xã hội
� Cách tiếp cận hiệu quả: thuyết phục thay vì

cưỡng chế, ép buộc
�Số lượng lớn các ấn phẩm cả bản cứng và bản

mềm tại nhiều website. 
�Hỗ trợ từ các công ty đa quốc gia và các đối tác

khác (Philipps, Schneider Electric, KFW, v.v.)
� Các viện, tổ chức Việt Nam đã sử dụng ngân

sách riêng của họ đế in ấn (Sở Xây dựng/ VNEEP)
� Dự án trở thành cầu nối thúc đẩy sự hợp tác

theo chiều ngang và khuyến khích phía Việt Nam 
phát triển các công trình xanh.

� Khó đánh giá được tác 
động

�Cần nhiều tài trợ cho chiến 
lược truyền thông (các tour 
đọc sách, triển lãm) 

� Vẫn chưa có sự kết hợp 
thường xuyên giữa sổ tay và 
việc giảng dạy tại các trường 
đại học hoặc các khóa học 
cho chuyên gia. 
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


