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As a result of the rapid economic development in Vietnam, lifestyles and the needs of residents change in new building typologies with 
materials, constructions, and supply systems that were not previously common. This development leads to far-reaching issues with 
structures and building physics, especially under the demanding climatic conditions. This hinders the implementation of energy-efficient and 
sustainable construction practices in the local construction market. Consequently, the German-Vietnamese project CAMaRSEC supports the 
implementation and further development of energy-efficient, resource-efficient and sustainable construction practices.  

Based on interdisciplinary problem analysis and fundamental research, effective infrastructures for research, characteristic value 
determination, training, education and the transfer of scientific results into Vietnamese construction and planning practices are 
developed. 
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Hợp phần WP2.2: Cơ cấu quản trị và các bên tham gia 
vào thị trường xây dựng tại Việt Nam 
Mục tiêu của gói gói công việc này là tạo ra một cơ sở thông 
tin và dữ liệu liên tục cho tất cả các gói dự án. Ngoài ra, gói 
công việc này phân tích các công cụ quản trị có thể được sử 
dụng và do vậy chuẩn bị cho hai hợp phần WP 2.1 và WP 4.1. 
Công cụ khoa học chủ yếu là phân tích SWOT:  
Căn cứ trên cơ cấu các bên tham gia hiện nay và khung điều 
tiết về mặt pháp lý cho việc xây dựng hiệu quả năng lượng và 
tài nguyên, thông tin về xã hội dân sự và các sáng kiến doanh 
nghiệp tại Việt Nam.  

Xác định cách tiếp cận trong tiến trình làm việc và các công 
cụ cần thiết cho sự thành công của khung quản trị tại Việt 
Nam thông qua cách tiếp cận mang tính so sánh và dựa trên 
thực nghiệm. 

Các mốc quan trọng và sản phẩm: phân tích SWOT 

Gói dự án WP2: Khía cạnh kinh tế - xã hội, quản trị, 
quản lý truyền dẫn thông tin/kiến thức 
Giới thiệu 
Đối với công việc mang tính học thuật, Gói dự án số 2 đem 
đến các khía cạnh xã hội, kinh tế và chính sách của việc sử 
dụng công trình và chu trình sử dụng công trình tại Việt Nam.  
Về mặt lý thuyết, Đại học Hamburg tuân theo cách tiếp cận đa 
tầng bậc hướng dần tới phát triển bền vững, bao gồm 2 phần:   
§ Phần học thuật: Thu thập các thông tin cơ sở về kinh tế - xã 
hội, dữ liệu đại diện về cách nhìn nhận của người dân đối với 
nhà cao tầng tại Việt Nam, cũng như xem xét kỹ cơ cấu quản 
trị cùng các thành phần tham gia thị trường xây dựng Việt 
Nam.   
§ Phần vượt trội: Thành lập Trung tâm Phát triển Năng lực Xây 
dựng Bền vững (CCSB-VN) tại Trường Đại học Xây dựng, 
thực hiện các buổi gặp trao đổi công việc giữa các bên tham 
gia dự án, một cuốn sách hướng dẫn về Sống Xanh, Hiệu quả 
Năng lượng, Tính lâu bền và Sức khỏe, các hội thảo và Ban 
Cố vấn Khoa học Việt – Đức.  

Hợp phần WP 2.1: Dữ liệu cơ sở: Xã hội và Chính sách 
Năng lượng ở Việt Nam  
Mục tiêu của gói công việc này là tạo ra một cơ sở thông tin 
và dữ liệu liên tục cho tất cả các gói dự án. 
Cơ sở dữ liệu: Hỗ trợ việc phân tích có hệ thống các tài liệu 
nghiên cứu, báo cáo, các dữ liệu truyền thông và thống kê. 
Thu thập các dữ liệu về cơ cấu kinh tế - xã hội của Việt Nam, 
biểu giá năng lượng, hạn mức thuế, các công cụ và chính 
sách khuyến khích hiện có.  
Bao gồm cả phỏng vấn chuyên gia và các đối tác chủ chốt từ 
nhiều cơ quan chính phủ, giới đầu tư, đơn vị thiết kế, kỹ sư và 
đại diện các tổ chức phi chính phủ.  
Các mốc quan trọng và sản phẩm: Dữ liệu về chính sách xã 
hội và năng lượng của Việt Nam, báo cáo tiến độ. 
 
 
 
 

Hình 2: Khung phân tích cho một phân tích SWOT 

Hình 1: Nguồn Waibel (2015) 
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Đại học Hamburg 

Nền kinh tế phát triển nhanh chóng tại Việt Nam dẫn đến lối sống và nhu cầu của cư dân đang thay đổi, qua các loại hình công 
trình mới với vật liệu, cách thức thi công và những hệ thống cung cấp trước đây không thông dụng thì nay đã phổ biến. Sự phát 
triển này dẫn đến các vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng tới hệ kết cấu và vật lý công trình, đặc biệt trong điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt. Điều này gây trở ngại cho việc thực hiện các hoạt động xây dựng bền vững và hiệu quả năng lượng trên thị trường xây 
dựng. Do đó, dự án hợp tác Đức - Việt CAMaRSEC hỗ trợ quá trình thực hiện và bước phát triển tiếp theo của hoạt động xây 
dựng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bền vững. 
 

Căn cứ trên sự phân tích vấn đề theo quan điểm liên ngành và nghiên cứu nền tảng, dự án sẽ phát triển các cơ sở và hệ 
thống có hiệu lực cho việc nghiên cứu, xác định giá trị/trị số đặc trưng, đào tạo, giáo dục và chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng của Việt Nam. 
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Hợp phần WP4.3: Trung tâm Phát triển Năng lực Xây 
dựng Bền vững   
Kiến thức về xây dựng bền vững ở VN hãy còn hạn chế do 
các lĩnh vực chuyên môn còn thiếu liên kết, chưa phát huy 
được sự phối hợp giữa giới khoa học và giới kỹ nghệ.  
Mục đích là thiết lập một Trung tâm Phát triển Năng lực Xây 
dựng Bền vững tại Việt Nam (viết tắt là CCSB-VN) có vai trò 
như một đơn vị nghiên cứu liên ngành tại một cơ sở đại học 
hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực có liên quan, Trường Đại 
học Xây dựng ở Hà Nội.  

.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Các nhiệm vụ của Trung tâm: 
§  Liên kết các lĩnh vực chuyên ngành giữa các bộ môn trong 
Trường Đại học Xây dựng và các viện – cơ sở nghiên cứu 
khác,  
§  Phổ biến kiến thức và quảng bá sản phẩm nghiên cứu của 
dự án CAMaRSEC.  
Các mốc quan trọng và sản phẩm: Hội nghị bàn tròn, 
nghiên cứu khả thi, văn phòng điều phối dự án tại chỗ, Trung 
tâm Phát triển Năng lực Xây dựng Bền vững tại Việt Nam. 

Hợp phần WP5.4: Hội thảo cho các bên cam kết tham gia 
Gói dự án này liên kết các hoạt động trong khuôn khổ dự án 
CAMaRSEC với các đối tác chủ chốt có năng lực – các tổ 
chức xã hội và doanh nghiệp tại Việt Nam để phổ biến kết quả 
nghiên cứu và sản phẩm nghiên cứu.  
Các đối tác của Hội nghị:  

 
 
Các mốc quan trọng và sản phẩm: Hội nghị các bên tham gia, 
các đoạn video quảng bá và thông cáo báo chí 
 

 
 
 
 
 
 

Hợp phần WP2.3: Khảo sát hộ gia đình 
Mục đích là để phân tích bối cảnh sinh sống, các điều kiện 
sinh sống và lối sống của một bộ phận cư dân tại Việt Nam  
cư trú trong các tòa nhà cao tầng xây mới, vấn đề chưa được 
nghiên cứu nhiều.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khảo sát hộ gia đình: 
§  Là một khảo sát hộ gia đình mang tính đại diện và định 
lượng và là mức cao nhất của đợt nghiên cứu, cùng hợp 
phần 1.5 và 3.2. 
§  Được thực hiện với 400 – 500 hộ gia đình ở Hà Nội và 400 
– 500 hộ gia đình ở TP HCM.  
§  Bao trùm một phạm vi rộng, có các dữ liệu về dân cư, kinh 
tế - xã hội và các dạng thức ứng xử, sự nhận thức của cộng 
đồng về căn hộ và những vấn đề bền vững.  
Các mốc quan trọng và sản phẩm: Khảo sát hộ gia đình; số 
liệu ban đầu, báo cáo tiến độ. 
Tài liệu tham khảo: Waibel, Michael (2009): Dự án nghiên cứu Đại Đô 
thị tại TP HCM  Việt Nam, Gói công việc số 9, Các dạng nhà ở hiệu quả 
năng lượng và thích ứng khí hậu, Báo cáo. 
 
Hợp phần WP4.1: Các công cụ và tài liệu hướng dẫn  
Mục đích của gói dự án này là phát triển một mô hình cho hệ 
thống điều hành mang tính tổng thể trong lĩnh vực xây dựng 
hiệu quả năng lượng và tài nguyên, có tính bền vững.  
Căn cứ trên những nghiên cứu được thực hiện trong WP1 và 
WP3, và có liên hệ tham vấn chặt chẽ với các đối tác tại chỗ, 
một số khuyến nghị đưa ra về việc phát triển thêm những tài 
liệu hướng dẫn cùng với các tiêu chuẩn trong lĩnh vực năng 
lượng, xây dựng bền vững, hiệu quả năng lượng và tài 
nguyên. Kiến nghị đối với các hoạt động sẽ được chỉnh cho 
hợp theo phạm vi và sự phát triển các thiết bị nghiên cứu 
được hoạch định trong WP 3.1. 
Các mốc quan trọng và sản phẩm: Hội nghị bàn tròn, các 
bài viết về mô hình. 

Hình 2: Biển tên của Trung tâm Phát triển 
Năng lực Xây dựng Bền Vững 

Hình 1: Trích đoạn một phiếu phỏng vấn hộ gia đình trước đây 
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nghiệt. Điều này gây trở ngại cho việc thực hiện các hoạt động xây dựng bền vững và hiệu quả năng lượng trên thị trường xây 
dựng. Do đó, dự án hợp tác Đức - Việt CAMaRSEC hỗ trợ quá trình thực hiện và bước phát triển tiếp theo của hoạt động xây 
dựng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bền vững. 
 

Căn cứ trên sự phân tích vấn đề theo quan điểm liên ngành và nghiên cứu nền tảng, dự án sẽ phát triển các cơ sở và hệ 
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K Các hội thảo mở rộng cho cộng đồng  
Mục tiêu của gói dự án này là truyền thông dự án và các mục 
đích của dự án rộng rãi đến công chúng và tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc trao đổi chuyên gia.  
Ba hội thảo chính với mục tiêu thu hút 120 – 160 người tham 
gia:  
§ Hội thảo khởi động tại Trường Đại học Xây dựng (NUCE);  
§ Hội thảo trong quá trình thực hiện tại Viện Vật liệu Xây dựng 
Việt Nam, nhằm giới thiệu các nghiên cứu liên quan đến thực 
nghiệm và các cách thức tiếp cận về chính sách cùng nhiều 
hoạt động khác của dự án;  
§ Hội thảo kết thúc tại Trung tâm Phát triển Năng lực Xây dựng 
Bền vững tại Việt Nam sẽ giới thiệu các kết quả của dự án và 
các chiến lược để đạt những hiệu quả lâu dài, chứ không chỉ 
gói gọn trong thời gian dự án vận hành.  
Các mốc quan trọng và sản phẩm: Ba hội thảo, các thông 
cáo báo chí, video quảng bá, kỷ yếu hội thảo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Ban Cố vấn Khoa học 
Mục đích của gói dự án W này là đảm bảo chất lượng về mặt 
khoa học và sự phù hợp đối với việc áp dụng tại chỗ.  
Một Ban Cố vấn Khoa học sẽ đồng hành với dự án nghiên 
cứu CAMaRSEC: Gồm 6 đại diện của chính quyền, giới kỹ 
nghệ và giới khoa học, từ cả hai phía Việt Nam và Đức.  
Được thông báo đều đặn về các hoạt động của dự án và các 
sản phẩm được nghiên cứu phát triển, cũng như các vấn đề 
hiện tại, 
Tư vấn quá trình thực hiện và sử dụng kết quả dự án, viết 
báo cáo ngắn phản hồi.  
Các mốc quan trọng và sản phẩm giao nộp: Gặp Ban cố 
vấn, ba báo cáo phản hồi. 

  
 

 
 
 
 
 
 

Hợp phần WP5.5: Sách hướng dẫn Sống Xanh, Hiệu quả 
Năng lượng, Tính lâu bền và Sức khỏe 
Mục tiêu của gói dự án này là truyền thông các mục đích phát 
triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng đến nhiều người hơn. 
 
 
 
 
 

  
Sách hướng dẫn này được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh, đến người dân bình thường theo cách thức dễ hiểu và 
đầy đủ.  

Các mốc quan trọng và sản phẩm: Sách hướng dẫn. 
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Liên kết đối tác quốc tế để  
đổi mới bền vững 

Sáng kiến của Bộ Giáo dục và 
Nghiên cứu Liên bang 

Bộ Giáo dục và 

Nghiên cứu 

Liên bang 

Nền kinh tế phát triển nhanh chóng tại Việt Nam dẫn đến lối sống và nhu cầu của cư dân đang thay đổi, qua các loại hình công 
trình mới với vật liệu, cách thức thi công và những hệ thống cung cấp trước đây không thông dụng thì nay đã phổ biến. Sự phát 
triển này dẫn đến các vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng tới hệ kết cấu và vật lý công trình, đặc biệt trong điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt. Điều này gây trở ngại cho việc thực hiện các hoạt động xây dựng bền vững và hiệu quả năng lượng trên thị trường xây 
dựng. Do đó, dự án hợp tác Đức - Việt CAMaRSEC hỗ trợ quá trình thực hiện và bước phát triển tiếp theo của hoạt động xây 
dựng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bền vững. 
 

Căn cứ trên sự phân tích vấn đề theo quan điểm liên ngành và nghiên cứu nền tảng, dự án sẽ phát triển các cơ sở và hệ 
thống có hiệu lực cho việc nghiên cứu, xác định giá trị/trị số đặc trưng, đào tạo, giáo dục và chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng của Việt Nam. 

Đơn vị chủ trì 
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