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ASSET-H&C

ASSET-H&C là Hi!p h"i doanh nghi!p xã h"i #ông 
Nam Á $ào t%o l&nh v'c Nhà hàng khách s%n & D(ch 
v) *n u+ng. M%ng l,-i $,7c thành l8p vào n*m 2016 
và là m"t t9 ch:c t8p h7p các trung tâm d%y ngh; s<n 
sàng h7p tác $0 hoàn thành t+t các m)c tiêu chung 
c=a t9 ch:c: cung c>p quy trình $ào t%o ch>t l,7ng, 
k? n*ng th'c hành th'c t2 và toàn di!n cho thanh 
thi2u niên và ng,1i tr,3ng thành $0 h@ h"i nh8p 
thành công vào th( tr,1ng vi!c làm và xã h"i. 
Hàng n*m, các tr,1ng thành viên c=a ASSET-H&C 
$ào t%o n*ng l'c và m3 ra t,Ang lai cho hAn 2.200 
nam nB 3 #ông Nam Á. PhCn l-n h@c viên $;u có 
xu>t phát $i0m là nhBng ng,1i khó kh*n v; mDt h@c 
thu8t, xã h"i và/hoDc $i;u ki!n kinh t2, nh,ng h@ 
$,7c t%o cA h"i $0 tr3 thành chuyên gia có tay ngh; 
cao. #2n th1i $i0m này, hAn 17.300 h@c viên $ã t+t 
nghi!p t4 14 tr,1ng v-i tE l! có cA h"i vi!c làm r>t 
cao trong nhBng tháng $Cu tiên sau khi k2t thúc quá 
trình $ào t%o.
Là m"t chuFi tr,1ng $ào t%o, ASSET-H&C $Dt m)c 
tiêu tr3 thành m"t h! th+ng tr,1ng $ào t%o có tCm 
quan tr@ng l-n trong l&nh v'c K? Thu8t và #ào T%o 
Ngh; (TVET) cGng nh, trong l&nh v'c phát tri0n du l(ch 
b;n vBng. M)c tiêu $; ra là có tác $"ng tích c'c $2n 
xã h"i, môi tr,1ng và n;n kinh t2 c=a các n,-c thành 
viên mà ASSET-H&C có tr) s3 làm vi!c.

“SÁNG KI!N NHÀ HÀNG KHÁCH 
S"N - SINH THÁI”
Là m"t phCn c=a tCm nhìn toàn cCu, các thành viên 
ASSET-H&C $ã quy2t $(nh t8p trung $Dc bi!t vào l&nh 
v'c nâng cao trách nhi!m môi tr,1ng trong ngành 
nhà hàng khách s%n và du l(ch. 
N*m 2017, tr,1ng thành viên $ã $,a ra Sáng ki2n 
Nhà hàng Khách s%n - Sinh thái, nhHm m)c $ích 
h,-ng $2n các th2 h! t,Ang lai trong ngành nhà hàng 
khách s%n và du l(ch $0 h@ có trách nhi!m v-i môi 
tr,1ng bHng cách t%o ra môi tr,1ng thu8n l7i: “các 
tr,1ng h@c thân thi!n v-i môi tr,1ng” - $0 nâng cao 
n*ng l'c c=a th2 h! h@c viên trI - các h@c viên yêu 
môi tr,1ng.
M)c tiêu t9ng th0 c=a sáng ki2n là nâng cao nh8n 
th:c c=a các h@c viên hi!n t%i và t,Ang lai v; các tác 
$"ng tiêu c'c c=a ngành công nghi!p du l(ch lên môi 
tr,1ng xung quanh, qua $ó có $(nh h,-ng phát tri0n 
b;n vBng cho các t9 ch:c, cA s3 mình tham gia tích 
c'c hAn và lâu dài hAn. 
Giai $o%n $Cu tiên c=a d' án là giúp các tr,1ng 
thành viên c/i thi!n ho%t $"ng m"t cách b;n vBng $0 
gi/m tác $"ng môi tr,1ng. 
ASSET-H&C $ã h7p tác v-i Artelia $0 $ánh giá m:c 
$" tác $"ng lên môi tr,1ng c=a các trung tâm $ào 
t%o, nhHm xác nh8n các tr,1ng thành viên $ã th'c 
hành t+t các ch,Ang trình gi/m thi0u tác $"ng tiêu 
c'c lên môi tr,1ng, $Jng th1i cung c>p thêm các 
h,-ng d.n $0 có th0 t+i ,u hóa các ho%t $"ng gi/m 
thi0u thi!t h%i lên môi tr,1ng.
H,-ng d.n này t8p h7p các th'c hành t+t $,7c rút ra 
t4 các quan sát và khuy2n ngh( c=a Artelia nhHm m)c 
$ích giúp t>t c/ các bên liên quan $2n ngành du l(ch 
có s' quan tâm nhi;u hAn $2n môi tr,1ng và làm t*ng 
nh8n th:c v; tính b;n vBng môi tr,1ng c=a h@. 

H,-ng d.n này $,7c xu>t b/n n*m 2018 b3i Hi!p h"i doanh nghi!p xã h"i #ông Nam Á $ào t%o ngành du l(ch nhà hàng 
khách s%n & D(ch v) *n u+ng (ASSET-H&C).

V-i s' =ng h" nhi!t tình c=a các nhà tài tr7                                           và

Và s' h7p tác quK báu c=a                               và

ASSET-H&C là m"t d' án kh3i x,-ng t4

© IECD 2018  



L#I C$M %N

T8p tài li!u Eco-Guide $,7c phát tri0n d,-i s' giám sát chung c=a ông Thomas Behaghel, Giám 
#+c #i;u Hành c=a t9 ch:c IECD t%i khu v'c châu Á, và ông Simon Martin, Qu/n lK d' án Nhà 
hàng khách s%n #ông Nam Á, tr'c thu"c d' án c=a ASSET-H&C.

C/m An nhBng ng,1i $ã tr'c ti2p $Jng hành cùng chúng tôi th'c hi!n d' án này:
•Ông Clément Morel (Chuyên viên v; phát tri0n b;n vBng, Artelia)
•Bà Anne Jourde (#i;u ph+i viên (Coordinator), IECD/ASSET-H&C)

C/m An nhBng $óng góp và l1i khuyên quK giá t4:
•Bà Coralie Baudet (EXO Travel)
•Bà Nia Klatte (EXO Travel)
•Ông Passakorn Sukkasem (EXO Travel)
•Ông Jean-Charles Torra (Giám #+c K? Thu8t, Artelia)
•Ông Nicolas Jallade (Artelia)
•Bà Jehanne de Saint Vincent (IECD)

Xin c/m An t>t c/ các nhà hàng, khách s%n và các t9 ch:c khác $ã $Jng K chia sI nhBng kinh 
nghi!m th'c tiLn quK báu cho d' án này (Góc chuyên gia - Hospitality Insights): Amanjaya Pancam 
Suites Hotel, Caravelle Saigon, Inle Heritage Foundation, Jayahouse Riverpark, La Veranda 
Resort Phu Quoc, Naga Earth, Novotel Saigon Centre, Pacific Asia Travel Association, Ratilanna 
Riverside Spa Resort Chiang Mai, Refill Not Landfill, Rembrandt Hotel Bangkok, Soap for Hope, 
Sofitel Angkor Phokeethra Golf and Spa Resort, TMG Hospitality, Victoria Can Tho Resort, 
Victoria Cruises.

L1i cu+i cùng, m"t s+ n"i dung trong t8p tài li!u này $,7c xây d'ng d'a trên kinh nghi!m th'c t2 và 
quan sát c=a 6 tr,1ng tr'c thu"c t9 ch:c ASSET-H&C $ã tham gia vào d' án thí $i0m tr,1ng sinh 
thái:
•Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme Paul Dubrule (Siem Reap, Cambodia)
•Hospitality and Catering Training Centre (Mae Sot, Thailand)
•KOTO (Hanoi, Vietnam)
•PSE-Institute School of Hospitality and Tourism (Phnom Penh, Cambodia)
•Sala Baï (Siem Reap, Cambodia)
•Yangon Bakehouse (Yangon, Myanmar)

B"N CÓ TH& 'ÓNG GÓP ( KI!N CHO CHÚNG TÔI

N2u có b>t kM K ki2n $óng góp, hoDc thNc mNc, chúng tôi r>t s<n lòng nh8n qua $(a chO email 
asset@iecd.org.

Các K t,3ng và K ki2n th0 hi!n trong >n phPm này là c=a các tác gi/; chúng không hoàn toàn ph/n ánh quan 
$i0m c=a Agence Française de Développement (AFD) hoDc b>t kM t9 ch:c nào $,7c $; c8p 3 trên.

Thi2t k2 và dàn trang b3i Lan NguyLn

In b3i IECD



TÀI LI)U NÀY PHÙ H*P CHO NH+NG ',I T-*NG NÀO?

Eco-Guide $,7c dành riêng cho các t9 ch:c có mong mu+n c/i t9 l%i b" máy t9 ch:c và các quy 
trình hi!n hành $0 gi/m thi0u nhBng thi!t h%i gây ra cho môi tr,1ng. #ây là b" tài li!u h,-ng d.n 
th'c t2, dành cho t>t c/ m@i $+i t,7ng và không cCn ki2n th:c k? thu8t $0 có th0 th'c hi!n theo.

#"c gi/ sQ có $,7c nhBng mRo nhS $0 nâng cao trách nhi!m môi tr,1ng c=a $An v( kinh doanh c=a 
mình, $Jng th1i ti2t ki!m chi phí kinh doanh.

Tài li!u $Dc bi!t h,-ng t-i các h@c viên là giám $+c, qu/n lK và k? thu8t viên c=a các t9 ch:c kinh 
doanh trong ngành công nghi!p du l(ch nhà hàng khách s%n và d(ch v) *n u+ng, bao gJm:

             Khách s%n

            Nhà hàng và kinh doanh *n u+ng

            #%i lK du l(ch và $i;u hành du l(ch

              Các cA s3 $ào t%o chuyên ngành khách s%n và d(ch v) *n u+ng

M)c tiêu c=a chúng tôi là tuyên truy;n r"ng rãi nh>t có th0: vui lòng chia sI Eco-Guide này $0 góp 
phCn t*ng tác $"ng tích c'c c=a tài li!u $2n v-i nhi;u $+i t,7ng hAn nBa.

H-.NG D/N CÁC K( HI)U TRONG TÀI LI)U

c0m t1         Các t4 ngB và khái ni!m có th0 tìm trong phCn Thu8t NgB và Các t4 vi2t tNt (trang 48)

                     #ây là các khuy2n ngh( th'c t2, có th0 áp d)ng ngay trong t9 ch:c, cA s3 kinh doanh.

                                          T Ki2n Chuyên Gia: nghiên c:u t4 m"t tr,1ng h7p th'c t2 $2n t4 các t9 ch:c, cA s3
                                        khác trong vùng.

                                                                       Tìm hi0u thêm thông tin t4 các nguJn khác v; v>n $; $ang $,7c $; c8p 3 (các) $,1ng 
             d.n sau.
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LUI NÓI #VU

L#I NÓI '3U
Các ho%t $"ng c=a con ng,1i, bao 
gJm các ho%t $"ng v; du l(ch, gây 
ra nhi;u tác $"ng $áng k0 cho môi 

tr,1ng: ch>t l,7ng n,-c suy gi/m, t*ng ô nhiLm 
và phát th/i khí nhà kính, tài nguyên thiên nhiên 
c%n ki!t hoDc làm gia t*ng quá trình bi2n $9i khí 
h8u, và $ây chO nêu ra m"t s+ tác $"ng tiêu bi0u. 
T>t c/ các tác $"ng này $e do% s' s+ng trên trái 
$>t, chúng ta có th0 quan sát và c/m nh8n $,7c, 
$Dc bi!t là 3 các vùng nguy cA b( /nh h,3ng cao 
nh, #ông Nam Á.

T%i Phòng N*ng l,7ng & Môi tr,1ng c=a Artelia 
TP. HCM, chúng tôi quan tâm h,-ng t-i s' b;n 
vBng v-i t, cách cá nhân và t9 ch:c. V>n $; này 
luôn là n;n t/ng cho nhBng vi!c chúng tôi th'c 
hi!n cùng các t9 ch:c c"ng $Jng và t9 ch:c t, 
nhân, bao gJm các bên ho%t $"ng trong l&nh v'c 
khách s%n, $0 $ánh giá và gi/m thi0u /nh h,3ng 
$2n môi tr,1ng sinh thái, và phát tri0n nhi;u gi/i 
pháp b;n vBng hAn cho t,Ang lai.

Do $ó, chúng tôi r>t h:ng kh3i khi $,7c h7p tác 
v-i IECD và ASSET-H&C, và tham gia vào quá 
trình xây d'ng h,-ng d.n này. #ây là cA h"i $0 
chúng tôi $,7c s^ d)ng chuyên môn chính c=a 
mình $0 ph)c v) cho m"t d' án vì l7i ích c"ng 
$Jng, m"t d' án nhHm ph9 bi2n các h,-ng d.n 
cho phép các t9 ch:c ho%t $"ng trong l&nh v'c 
này, các tr,1ng và doanh nghi!p bNt $Cu hành 
$"ng. Chúng tôi r>t vui khi $,7c $óng góp vào 
h,-ng d.n này bHng cách chia sI ki2n th:c v-i 
các bên có K t,3ng b,-c $Cu h,-ng $2n trách 
nhi!m môi tr,1ng, và chúng tôi hi v@ng rHng $i;u 
này sQ góp phCn t%o ra s' thay $9i trên quy mô 
l-n hAn.

Nicolas JALLADE
Tr,3ng Phòng N*ng l,7ng & Môi tr,1ng,
ARTELIA Vi!t Nam

T%i EXO Foundation, chúng tôi tin 
rHng du l(ch lB hành là chìa khóa 
cho phát tri0n b;n vBng 3 t>t c/ các 

$i0m $2n bHng cách gi/m thi0u tác $"ng tiêu 
c'c và gia t*ng t+i $a các tác $"ng tích c'c t-i 
môi tr,1ng và con ng,1i s+ng trong các môi 
tr,1ng $ó.

May mNn $,7c sinh s+ng và ho%t $"ng trong di 
s/n thiên nhiên và v*n hóa tuy!t v1i c=a châu Á, 
chúng tôi hi0u rHng trách nhi!m c=a mình là ph/i 
có l,Ang tâm $+i v-i nhBng nAi chúng tôi ho%t 
$"ng và nhBng tác $"ng $+i v-i th2 gi-i quanh 
ta.
BHng cách hF tr7 các nhóm thi!n nguy!n, doanh 
nghi!p và t9 ch:c t%i $(a ph,Ang $ang $óng góp 
cho nhBng s' nghi!p mang tính xã h"i, v*n hóa 
và môi tr,1ng, chúng tôi có th0 t+i $a hóa l7i ích 
mà du l(ch mang l%i cho ng,1i dân $(a ph,Ang 
và n;n kinh t2 c=a h@.

Chúng tôi t' hào $,7c h7p tác v-i IECD và 
ASSET-H&C, nhBng t9 ch:c mang l%i cA h"i cho 
nhBng ng,1i kém may mNn và là $i0n hình tuy!t 
v1i trong vi!c d.n dNt ngành du l(ch theo h,-ng 
b;n vBng hAn. Chúng tôi th'c s' tin rHng trách 
nhi!m c=a ngành du l(ch là t,Ang lai c=a ngành 
lB hành, mang con ng,1i t-i gCn nhau hAn và 
phát tri0n m"t phong cách lB hành có kh/ n*ng 
giúp th2 gi-i này tr3 nên t+t $Rp hAn.

Alexandra MICHAT               
Giám $+c,                                                  
Qu? EXO   

Nia KLATTE
#i;u ph+i v; B;n vBng
(Lào & Vi!t Nam), EXO 
Travel
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7 GI]I THIZU

Tính $2n n*m 2030, d' ki2n sQ có kho/ng 1,8 tE du khách trên toàn th2 gi-i(1), góp phCn thúc 
$Py phát tri0n kinh t2 c=a $(a ph,Ang và toàn cCu, t%o nhi;u cA h"i vi!c làm cGng nh, sQ gia t*ng 
s' hi0u bi2t và các cu"c trao $9i v*n hóa trên th2 gi-i. Tuy nhiên, trong khi t,Ang lai c=a ngành 
du l(ch $ang tSa sáng, tình tr%ng môi tr,1ng l%i m1 m(t hAn.

V-i con s+ 1,3 tE ng,1i $i du l(ch mFi n*m, ngành du l(ch ph/i ch(u 14% trách nhi!m trong ti2n 
trình bi2n $9i khí h8u toàn cCu(2). Theo Ch,Ang trình Môi tr,1ng c=a Liên Hi!p Qu+c, “n2u không 
có bi2n $"ng l-n, $2n n*m 2050 ngành du l(ch sQ t%o ra m:c t*ng 154% v; m:c tiêu th) n*ng 
l,7ng, 131% v; l,7ng khí th/i nhà kính, 152% v; nhu cCu tiêu th) n,-c và 251% v; ch>t th/i rNn 
cCn x^ lK so v-i th1i $i0m hi!n t%i”(3).
Lúc này, vi!c $(nh ngh&a l%i th2 nào g@i là s' phát tri0n c=a ngành du l(ch ch= y2u là v>n $; mang 
tính $%o $:c, $0 du l(ch v.n là $òn bPy cho s' phát tri0n kinh t2 nh,ng không gây /nh h,3ng l-n 
t-i môi tr,1ng.

Ngành du l(ch cGng cCn coi s' tàn phá môi tr,1ng là y2u t+ /nh h,3ng t-i kinh t2 ngành. B3i lQ 
ngành du l(ch ph) thu"c r>t l-n vào ch>t l,7ng môi tr,1ng và tài nguyên thiên nhiên b/n $(a s<n 
có $0 tJn t%i và phát tri0n. Có th0 nói, m+i nguy h%i l-n nh>t gây /nh h,3ng t-i ngành du l(ch là 
chính là b/n thân c=a ngành n2u ngành du l(ch v.n ti2p t)c góp phCn làm c%n ki!t tài nguyên 
thay vì b/o tJn các nguJn tài nguyên. Theo H"i $Jng Du l(ch B;n vBng Toàn cCu, có m"t nguy cA 
$ó là “trong t,Ang lai, du l(ch có th0 sQ ngày càng b( chO trích là ngành gây ô nhiLm môi tr,1ng”, 
n2u ngành này không có $"ng thái nào, ít nh>t là “tìm cách gi/m thi0u ch>t th/i và các y2u t+ 
gây h%i cho môi tr,1ng và xã h"i”(4).
B3i v8y, $i;u quan tr@ng là chúng ta ph/i suy ngh& l%i cách qu/n lK ngành công nghi!p $ang l-n 
m%nh này, $0 s' phát tri0n c=a nó mang tính tích c'c và $em l%i l7i ích cho c"ng $Jng cGng nh, 
các bên liên quan. 

#i;u $áng m4ng là hi!n v.n có cA h"i th,Ang m%i cho nhBng ng,1i $i $Cu trong ngành du l(ch. 
Th'c t2 cho th>y, du khách ngày càng nh8n th:c $,7c tCm quan tr@ng c=a các v>n $; v; môi 
tr,1ng và xã h"i toàn cCu, và chú K hAn $2n các tác $"ng lên môi tr,1ng xã h"i xung quanh 3 
nAi h@ $2n du l(ch. Y2u t+ du l(ch b;n vBng và có trách nhi!m v-i môi tr,1ng c=a bên cung c>p 
d(ch v) du l(ch $ang tr3 thành m"t y2u t+ trong quy2t $(nh l'a ch@n d(ch v) và $i0m $2n c=a du 
khách. N*m 2017, m"t cu"c kh/o sát $,7c th'c hi!n b3i AIG(5)cho th>y: 78% du khách cho rHng 
y2u t+ du l(ch b;n vBng là “c'c kM quan tr@ng” hoDc “t,Ang $+i quan tr@ng” – so v-i 52% $,a ra 

1 UNWTO, “Why Tourism”, http://www.tourism4development2017.org/why-tourism, truy c8p ngày 20/04/2018.
! Transforming Tourism - Tourism in the 2030 Agenda, March 2017.
" UNEP, https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-effciency/what-we-do/responsible-industry/tourism, truy c8p ngày
   20/04/2018.
4 Randy Durband, Global Sustainable Tourism Council (GSTC), WTTC, 2017, Understanding the Critical Issues for The Future of Travel 
and Tourism.
5 In March 2017, AIG Travel conducted a 15-question poll (AIG Pulse Poll) with 1300 participants in the U.S. - International Travel and
   Health Insurance Journal, 26 April 2017, “Travellers want education on going green”, https://www.itij.com/story/13205, truy c8p 
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GI.I THI)U
câu tr/ l1i t,Ang t' trong cu"c kh/o sát cùng kM trong n*m tr,-c $ó. Y2u t+ du l(ch b;n vBng sQ 
ngày càng tr3 thành nhân t+ quan tr@ng trong quy2t $(nh $i0m $2n và l'a ch@n d(ch v) c=a du 
khách, và chO nhBng ng,1i trong ngành th'c s' quan tâm và có các hành $"ng c) th0 m-i có th0 
b:t phá và n9i b8t.
Chúng tôi tin rHng v.n ch,a mu"n $0 chúng ta $/o ng,7c tình hình n2u t>t c/ chúng ta, nhBng 
ng,1i trong ngành cGng nh, du khách, bNt $Cu hành $"ng $0 bi2n ngành du l(ch tr3 nên b;n vBng 
hAn, và n2u chúng ta cùng nF l'c h2t s:c mình(6).

Là các trung tâm $ào t%o ngh; trong d' án ASSET-H&C, chúng tôi tin rHng chúng tôi có m"t trách 
nhi!m r>t $Dc bi!t, $ó là tr3 thành nguJn /nh h,3ng l-n thông qua l-p thanh niên và h@c viên mà 
chúng tôi $ào t%o, t4 $ó t%o ra s' thay $9i 3 quy mô l-n và dài h%n. V-i b/n “H,-ng d.n v; môi 
tr,1ng” (Eco-Guide) này, chúng tôi hy v@ng sQ bNt $Cu th'c hi!n trách nhi!m c=a mình và lôi cu+n 
nhBng ng,1i khác vào cu"c hành trình phát tri0n du l(ch b;n vBng.
Hãy xem nh, $ây là m"t cu+n sách công th:c n>u *n: qua t4ng trang, cu+n sách sQ cung c>p cho 
b%n các kinh nghi!m th'c t2 hi!u qu/ và $An gi/n $0 h%n ch2 nhBng tác h%i môi tr,1ng c=a các 
ho%t $"ng và d(ch v) du l(ch c=a b%n trong b+n l&nh v'c chính sau $ây: tiêu th) n*ng l,7ng, tiêu 
th) n,-c, ch>t th/i và ô nhiLm, và các bi!n pháp gi/m thi0u và thích :ng v-i bi2n $9i khí h8u 
khác. Thông qua các diLn gi/i cA b/n, các hành $"ng và hi0u bi2t sâu sNc c) th0 trong ngành, 
chúng tôi hy v@ng sQ cung c>p chìa khóa $0 b%n bNt $Cu hoDc ti2p t)c th'c hi!n các thay $9i tích 
c'c ngay t4 c>p $" cá nhân. 
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Tính $2n n*m 2030, d' ki2n sQ có kho/ng 1,8 tE du khách trên toàn th2 gi-i(1), góp phCn thúc 
$Py phát tri0n kinh t2 c=a $(a ph,Ang và toàn cCu, t%o nhi;u cA h"i vi!c làm cGng nh, sQ gia t*ng 
s' hi0u bi2t và các cu"c trao $9i v*n hóa trên th2 gi-i. Tuy nhiên, trong khi t,Ang lai c=a ngành 
du l(ch $ang tSa sáng, tình tr%ng môi tr,1ng l%i m1 m(t hAn.

V-i con s+ 1,3 tE ng,1i $i du l(ch mFi n*m, ngành du l(ch ph/i ch(u 14% trách nhi!m trong ti2n 
trình bi2n $9i khí h8u toàn cCu(2). Theo Ch,Ang trình Môi tr,1ng c=a Liên Hi!p Qu+c, “n2u không 
có bi2n $"ng l-n, $2n n*m 2050 ngành du l(ch sQ t%o ra m:c t*ng 154% v; m:c tiêu th) n*ng 
l,7ng, 131% v; l,7ng khí th/i nhà kính, 152% v; nhu cCu tiêu th) n,-c và 251% v; ch>t th/i rNn 
cCn x^ lK so v-i th1i $i0m hi!n t%i”(3).
Lúc này, vi!c $(nh ngh&a l%i th2 nào g@i là s' phát tri0n c=a ngành du l(ch ch= y2u là v>n $; mang 
tính $%o $:c, $0 du l(ch v.n là $òn bPy cho s' phát tri0n kinh t2 nh,ng không gây /nh h,3ng l-n 
t-i môi tr,1ng.

Ngành du l(ch cGng cCn coi s' tàn phá môi tr,1ng là y2u t+ /nh h,3ng t-i kinh t2 ngành. B3i lQ 
ngành du l(ch ph) thu"c r>t l-n vào ch>t l,7ng môi tr,1ng và tài nguyên thiên nhiên b/n $(a s<n 
có $0 tJn t%i và phát tri0n. Có th0 nói, m+i nguy h%i l-n nh>t gây /nh h,3ng t-i ngành du l(ch là 
chính là b/n thân c=a ngành n2u ngành du l(ch v.n ti2p t)c góp phCn làm c%n ki!t tài nguyên 
thay vì b/o tJn các nguJn tài nguyên. Theo H"i $Jng Du l(ch B;n vBng Toàn cCu, có m"t nguy cA 
$ó là “trong t,Ang lai, du l(ch có th0 sQ ngày càng b( chO trích là ngành gây ô nhiLm môi tr,1ng”, 
n2u ngành này không có $"ng thái nào, ít nh>t là “tìm cách gi/m thi0u ch>t th/i và các y2u t+ 
gây h%i cho môi tr,1ng và xã h"i”(4).
B3i v8y, $i;u quan tr@ng là chúng ta ph/i suy ngh& l%i cách qu/n lK ngành công nghi!p $ang l-n 
m%nh này, $0 s' phát tri0n c=a nó mang tính tích c'c và $em l%i l7i ích cho c"ng $Jng cGng nh, 
các bên liên quan. 

#i;u $áng m4ng là hi!n v.n có cA h"i th,Ang m%i cho nhBng ng,1i $i $Cu trong ngành du l(ch. 
Th'c t2 cho th>y, du khách ngày càng nh8n th:c $,7c tCm quan tr@ng c=a các v>n $; v; môi 
tr,1ng và xã h"i toàn cCu, và chú K hAn $2n các tác $"ng lên môi tr,1ng xã h"i xung quanh 3 
nAi h@ $2n du l(ch. Y2u t+ du l(ch b;n vBng và có trách nhi!m v-i môi tr,1ng c=a bên cung c>p 
d(ch v) du l(ch $ang tr3 thành m"t y2u t+ trong quy2t $(nh l'a ch@n d(ch v) và $i0m $2n c=a du 
khách. N*m 2017, m"t cu"c kh/o sát $,7c th'c hi!n b3i AIG(5)cho th>y: 78% du khách cho rHng 
y2u t+ du l(ch b;n vBng là “c'c kM quan tr@ng” hoDc “t,Ang $+i quan tr@ng” – so v-i 52% $,a ra 

6 Xem Câu chuy!n v; Chú chim ruJi truy;n c/m h:ng 3 trang cu+i c=a H,-ng d.n này. 

câu tr/ l1i t,Ang t' trong cu"c kh/o sát cùng kM trong n*m tr,-c $ó. Y2u t+ du l(ch b;n vBng sQ 
ngày càng tr3 thành nhân t+ quan tr@ng trong quy2t $(nh $i0m $2n và l'a ch@n d(ch v) c=a du 
khách, và chO nhBng ng,1i trong ngành th'c s' quan tâm và có các hành $"ng c) th0 m-i có th0 
b:t phá và n9i b8t.
Chúng tôi tin rHng v.n ch,a mu"n $0 chúng ta $/o ng,7c tình hình n2u t>t c/ chúng ta, nhBng 
ng,1i trong ngành cGng nh, du khách, bNt $Cu hành $"ng $0 bi2n ngành du l(ch tr3 nên b;n vBng 
hAn, và n2u chúng ta cùng nF l'c h2t s:c mình(6).

Là các trung tâm $ào t%o ngh; trong d' án ASSET-H&C, chúng tôi tin rHng chúng tôi có m"t trách 
nhi!m r>t $Dc bi!t, $ó là tr3 thành nguJn /nh h,3ng l-n thông qua l-p thanh niên và h@c viên mà 
chúng tôi $ào t%o, t4 $ó t%o ra s' thay $9i 3 quy mô l-n và dài h%n. V-i b/n “H,-ng d.n v; môi 
tr,1ng” (Eco-Guide) này, chúng tôi hy v@ng sQ bNt $Cu th'c hi!n trách nhi!m c=a mình và lôi cu+n 
nhBng ng,1i khác vào cu"c hành trình phát tri0n du l(ch b;n vBng.
Hãy xem nh, $ây là m"t cu+n sách công th:c n>u *n: qua t4ng trang, cu+n sách sQ cung c>p cho 
b%n các kinh nghi!m th'c t2 hi!u qu/ và $An gi/n $0 h%n ch2 nhBng tác h%i môi tr,1ng c=a các 
ho%t $"ng và d(ch v) du l(ch c=a b%n trong b+n l&nh v'c chính sau $ây: tiêu th) n*ng l,7ng, tiêu 
th) n,-c, ch>t th/i và ô nhiLm, và các bi!n pháp gi/m thi0u và thích :ng v-i bi2n $9i khí h8u 
khác. Thông qua các diLn gi/i cA b/n, các hành $"ng và hi0u bi2t sâu sNc c) th0 trong ngành, 
chúng tôi hy v@ng sQ cung c>p chìa khóa $0 b%n bNt $Cu hoDc ti2p t)c th'c hi!n các thay $9i tích 
c'c ngay t4 c>p $" cá nhân. 
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• Giám sát và Nh8n th:c 
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• H! th+ng chi2u sáng
• H! th+ng máy l%nh
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7 Transforming Tourism - Tourism in the 2030 Agenda, 03/2017.
8 Theo m"t nghiên c:u $,7c th'c hi!n b3i Greenview cho International Tourism Partnership trong: ITP, 11/2017, báo cáo kh^ Cacbon 
c=a Hotel Global.
9 Theo m"t trong nhBng k(ch b/n c=a Ngân hàng phát tri0n châu Á, trong: Ngân hàng phát tri0n châu Á, 2015, #ông Nam Á và n;n 
kinh t2 c=a 9n $(nh khí h8u toàn cCu.

V5n 67 là gì?
NguJn n*ng l,7ng chúng ta s^ d)ng hàng ngày v.n ph) thu"c quá nhi;u vào nhiên li!u 
hóa th%ch (than, dCu mS, khí t' nhiên…), d.n $2n hai v>n $; chính: th: nh>t, nhiên li!u 
hóa th%ch $,7c s/n sinh trong thiên nhiên ch8m hAn m:c $" tiêu th) c=a con ng,1i, và th: 
hai, vi!c s^ d)ng nhiên li!u hóa th%ch t%o ra khí th8i nhà kính       nh, cacbon dioxit 
(CO2), th= ph%m chính gây ra hi!u :ng nhà kính và gây bi2n $9i khí h8u toàn cCu. 
Bi2n $9i khí h8u diLn ra d,-i hình th:c trái $>t nóng lên, nhi;u hi!n t,7ng th1i ti2t kh+c li!t 
hAn (bão, lG l)t, h%n hán), do $ó bi2n $9i khí h8u là m"t m+i $e d@a $+i v-i $a d%ng sinh 
h@c, c/nh quan thiên nhiên và các ho%t $"ng c=a con ng,1i. Theo Ngân hàng phát tri0n 
Châu Á, khu v'c #ông Nam Á là khu v'c dL b( t9n th,Ang nh>t vì hi!n t,7ng bi2n $9i khí 
h8u, nh,ng hi!n v.n là nAi phát th/i khí nhà kính ngày m"t gia t*ng.

Vì sao b9n nên quan tâm?
Các ho%t $"ng du l(ch và *n u+ng s^ d)ng r>t nhi;u n*ng l,7ng cho vi!c s/n xu>t th'c 
phPm (thi2t b( nhà b2p và các máy làm bánh s^ d)ng r>t nhi;u n*ng l,7ng, kho l%nh, h! 
th+ng chi2u sáng, h! th+ng máy l%nh (AC)…). Ngành du l(ch (bao gJm c/ giao thông v8n 
t/i) $óng góp t-i 14% l,7ng phát th/i CO2 toàn cCu(7).
#0 tuân th= cam k2t v; nhi!t $" trung bình toàn cCu t*ng không quá 2°C $,7c kK k2t t%i 
Hi!p $(nh khí h8u Paris n*m 2015, ngành du l(ch sQ cCn ph/i gi/m l,7ng khí th/i nhà kính 
mFi phòng mFi n*m xu+ng t-i 90% vào n*m 2050(8).
Bên c%nh $ó, ngành du l(ch sQ là m"t trong nhBng ngành $Cu tiên ch(u /nh h,3ng b3i bi2n 
$9i khí h8u. N2u không thay $9i – t%i Vi!t Nam và Thái Lan, khách du l(ch sQ gi/m t-i 
11,5% vào n*m 2050(9). Vì th2, ngành du l(ch cCn ,u tiên và tích c'c gi/m phát th/i khí 
CO2 bHng cách gi/m tiêu th) n*ng l,7ng.
M)c này sQ cung c>p dB li!u và các mRo nhS $0 có th0 giám sát, ki0m soát và gi/m thi0u 
l,7ng n*ng l,7ng tiêu th) trong ngành. gng d)ng các b,-c h,-ng d.n $An gi/n $,7c 
khuy2n ngh( trong cu+n h,-ng d.n này sQ giúp b%n gi/m t-i 20% $i!n n*ng tiêu th).
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 Giám Sát và Nh:n Th;c •
1. Theo dõi m;c tiêu th0 n<ng l=>ng

•Ghi nh8n l,7ng n*ng l,7ng tiêu th) là b,-c $Cu tiên và cCn thi2t trong vi!c $ánh giá hi!u su>t c=a m"t 
cA s3 ho%t $"ng du l(ch $0 có th0 gi/m tiêu th) n*ng l,7ng.
•Có nhi;u nguJn n*ng l,7ng khác nhau nh,ng khí gas và $i!n là hai nguJn n*ng l,7ng $,7c s^ d)ng ph9 
bi2n nh>t trong l&nh v'c du l(ch và nhà hàng khách s%n.
•#0 theo dõi l,7ng $i!n tiêu th), nên lNp $Dt $Jng hJ $o 3 các khu v'c tiêu th) n*ng l,7ng. #Jng hJ $o 
nên $,7c ghi nh8n ít nh>t hàng tuCn và dB li!u nên $,7c thu th8p trong m"t t!p $i!n t^ $0 theo dõi l,7ng 
$i!n tiêu th) theo th1i gian. Các nguJn n*ng l,7ng khác nh, gas cGng cCn $,7c theo dõi (s+ bình gas, l,7ng 
khí, v.v.).
•Giá c=a $Jng hJ $i!n (bao gJm c/ lNp $Dt), trung bình 250 USD/cái.

Khi $ã lNp $Dt xong $Jng hJ $i!n, hãy t%o m"t b/ng ghi chú $An gi/n $0 ghi l%i l,7ng tiêu th) hàng 
tuCn c=a các khu v'c và các phòng ban khác nhau (ví d) trong m"t tr,1ng d%y v; ngành nhà hàng 
khách s%n: các v*n phòng và l-p h@c/b2p/nhà hàng/khu v'c v! sinh và khu giDt là/kí túc xá…) và 
chO $(nh m"t ng,1i hoDc m"t $"i nhóm th'c hi!n vi!c ghi chép và giám sát.

Góc chuyên gia: Quy t?c giám sát
T%i Vi!t Nam, t8p $oàn TMG (http://www.tmgroup.vn), qu/n lK các th,Ang hi!u nh, 
Victoria Hotels & Resorts, ÊMM Hotels & Resorts, $ã t%o ra m"t h! th+ng giám sát chDt chQ 
nhHm theo $u9i chính sách môi tr,1ng $Cy tham v@ng và ch= $"ng c=a t8p $oàn. MFi m"t 
khách s%n, nhà hàng, hoDc du thuy;n $;u ph/i g^i báo cáo tiêu th) n*ng l,7ng hàng tháng 
v; cho Ki0m Soát K? Thu8t Vùng và Giám #+c #i;u Hành. Báo cáo bao gJm s+ li!u chính 
xác v; m:c tiêu th) $i!n, n,-c và gas.
Ho%t $"ng này $,7c kh3i x,-ng 5 n*m v; tr,-c và theo Hanno Stamm, Giám #+c #i;u 
Hành, t8p $oàn $ã gi/m thi0u $,7c t-i 50% t9ng l,7ng tiêu th) trên toàn th2 gi-i c=a t8p 
$oàn trong 5 n*m qua. K2t qu/ này $ã $%t $,7c thông qua nhi;u thay $9i dCn dCn $,7c 
th'c hi!n trên các khách s%n $ã $,7c xây d'ng t4 20 n*m tr,-c, vào th1i $i0m tình tr%ng khí 
h8u c=a Trái #>t v.n ch,a ph/i là m"t ch= $; nóng và c>p bách.
Ban $Cu, vi!c tri0n khai giám sát n*ng l,7ng này cGng liên quan $2n th'c t2 là t8p $oàn $ã 
$,7c tài tr7 b3i m"t kho/n vay t4 Ngân hàng Phát tri0n Châu Á, liên quan $2n nhi;u quy 
$(nh v; môi tr,1ng và yêu cCu ph/i $,7c ki0m soát chDt chQ. Nh1 có s' quy2t li!t t4 lãnh $%o 
t8p $oàn, và cA h"i rõ ràng cho vi!c qu/ng bá th,Ang hi!u và ti;m n*ng tài chính, vi!c giám 
sát n*ng l,7ng nhanh chóng tr3 thành v*n hóa doanh nghi!p. T>t c/ các T9ng Giám $+c 
hi!n t%i $ang =ng h" vi!c này và các v>n $; liên quan $2n môi tr,1ng (làm th2 nào $0 ti2t 
ki!m nhi;u n*ng l,7ng và $i!n, n,-c…) luôn $,7c nêu ra trong m@i cu"c h@p.
DB li!u thu th8p $,7c luôn $,7c chia sI $0 so sánh v-i các báo cáo tr,-c $ó, v-i các khách 
s%n, nhà hàng khác cùng chung t8p $oàn, và so sánh v-i các tiêu chuPn c=a qu+c t2.
H! th+ng giám sát và qu/n lK này $em l%i l7i ích kép nh, sau:
• Cho phép các khách s%n nhanh chóng xác $(nh các v>n $; ti;m tàng trong tr,1ng h7p có s' 
gia t*ng b>t ng1 trong vi!c tiêu th) (ví d): b( rò rO ...) - và b>t kM s' thay $9i nào v; l,7ng tiêu th) 
ph/i $,7c ng,1i qu/n lK giám sát chDt chQ;
• Là m"t ph,Ang th:c hBu hi!u $0 ch:ng minh tính hi!u qu/ c=a các ph,Ang pháp m-i $,7c áp d)ng 
$0 gi/m b-t l,7ng tiêu th), qua $ó khen th,3ng k(p th1i các nhóm th'c hi!n, $Jng th1i khuy2n khích 
h@ ti2p t)c theo dõi và phát huy n*ng l'c. 
Giám sát s' th>t thoát v; l,7ng n*ng l,7ng tiêu th) th,1ng r>t khó, do $ó, Giám #+c #i;u 
Hành có nhi!m v) $i giám sát các kho l,u trB và xem xét các chính sách mua và giao nh8n 
hàng c=a t>t c/ các khách s%n trong t8p $oàn mFi n*m hai lCn.



2. Hình thành @ th;c v7 sA d0ng n<ng l=>ng

•Thói quen s^ d)ng n*ng l,7ng c=a các c, dân trong cùng m"t tòa nhà sQ /nh h,3ng l-n t-i t9ng n*ng 
l,7ng tiêu th). Nh8n th:c c=a ng,1i s^ d)ng n*ng l,7ng (ví d) nh, trong tr,1ng d%y k? n*ng nhà hàng 
khách s%n: nhân viên, khách hàng, h@c sinh) nên $,7c nâng cao và chú tr@ng trong các khóa $ào t%o và 
qua các bi0n h,-ng d.n bên trong tòa nhà $0 có th0 hi0u rõ hAn tCm quan tr@ng c=a vi!c ti2t ki!m n*ng 
l,7ng cho c/ m)c $ích môi tr,1ng và tài chính.
•#+i v-i máy l%nh, ch@n nhi!t $" thích h7p (kho/ng 26°C) và b8t 3 ch2 $" qu%t b>t c: khi nào có th0 sQ 
giúp gi/m l,7ng tiêu th) $i!n. #0 bi2t thêm thông tin, hãy tham kh/o n"i dung v; các thi2t b( l%nh (trang 
17).
•Thông th,1ng, m"t s+ thi2t b( b/o qu/n l%nh (t= l%nh, t= $ông) và thi2t b( giDt r^a (máy r^a bát, máy giDt, 
máy s>y) không $,7c s^ d)ng h2t không gian bên trong; vi!c t*ng tE l! l>p $Cy c=a các thi2t b( sQ giúp t+i 
,u hóa l,7ng n*ng l,7ng cCn thi2t $0 v8n hành chúng.
•Thi2t b( không s^ d)ng trong th1i gian dài nên $,7c rút nguJn/tNt máy thay vì $0 3 ch2 $" “ch1” (Sleep 
mode).
•h hCu h2t các qu+c gia, giá $i!n có th0 thay $9i tùy theo th1i gian trong ngày. #0 gi/m hóa $An ti;n 
$i!n, b%n nên s^ d)ng thi2t b( tiêu th) nhi;u n*ng l,7ng (máy giDt, lò n,-ng ...) trong gi1 th>p $i0m. Ví d), 
3 Vi!t Nam, có ba khung th1i gian trong ngày (gi1 cao $i0m, gi1 bình th,1ng, gi1 th>p $i0m); m:c giá trong 
gi1 cao $i0m ($Jng/kWh) có th0 cao hAn g>p b+n lCn so v-i gi1 th>p $i0m.
Giá c/ và khung th1i gian trong ngày th,1ng có th0 $,7c tìm th>y trên trang web c=a các nhà cung c>p 
$i!n.

L8p các b/ng hi!u thú v( và bNt mNt hoDc t9 ch:c các trò chAi cho khách, nhân viên và h@c viên $0 
khuy2n khích h@ áp d)ng các thói quen ti2t ki!m n*ng l,7ng.
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Góc chuyên gia: th! thách Green Intrapreneur
Trong n*m 2015, T8p $oàn Khách s%n TMG (http://www.tmgroup.vn) $ã t9 ch:c m"t th^ thách l-n trong 
ph%m vi t8p $oàn cho t>t c/ các khách s%n trên khNp Vi!t Nam: các $"i tham gia ph/i $,a ra nhBng K 
t,3ng và gi/i pháp m-i $0 gi/m tác $"ng môi tr,1ng c=a t4ng b" ph8n và trong mFi khách s%n, nhóm 
chi2n thNng sQ nh8n $,7c m"t tE l! phCn tr*m c=a các kho/n ti2t ki!m thu $,7c thông qua gi/i pháp c=a 
h@. T8p $oàn $ã tìm ra $,7c nhBng cách th:c m-i r>t hay $0 gi/m b-t l,7ng tiêu th) và ti2t ki!m $,7c 
hAn 4.000 USD nh1 các gi/i pháp này.
T%i khu nghO d,ing Victoria CBn ThC (https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html), 
$"i K? Thu8t là $"i thNng cu"c, nh1 vào gi/i pháp m-i nhHm gi/m n*ng l,7ng tiêu th) cho các ho%t 
$"ng v! sinh trong khách s%n. T t,3ng c=a h@ là m"t h! th+ng trong $ó nhi!t sinh ra b3i máy s>y sQ 
$,7c s^ d)ng $0 làm >m n,-c c=a máy giDt, bHng cách s^ d)ng h"p cách nhi!t, l>y nhi!t t4 máy s>y 
và d.n vào $,1ng +ng c>p n,-c cho máy giDt. Làm nh, v8y, n,-c sQ $,7c làm nóng lên $2n 40/50°C, 
gi/m th1i gian và n*ng l,7ng cCn $0 $un n,-c c=a máy giDt. T t,3ng này cGng giành $,7c gi/i nh>t 3 
c>p T8p #oàn và $,7c nhi;u khách s%n cùng h! th+ng áp d)ng. 
ChuFi du thuy;n c=a t8p $oàn Victoria Cruises
(https://www.victoriahotels.asia/en/victoria-cruises.html), 3 $Jng bHng sông C^u Long l>y c/m h:ng t4 h! 
th+ng này $0 t%o ra m"t h! th+ng làm nóng n,-c thân thi!n v-i môi tr,1ng trong các phòng cho khách 
l,u trú: n,-c nóng có s<n trong phòng tNm $,7c làm >m l%i bHng cách s^ d)ng nhi!t $,7c t%o ra b3i $"ng 
cA c=a thuy;n thay vì s^ d)ng máy phát $i!n hoDc lò hAi $i!n, t+i ,u hóa vi!c tiêu th) n*ng l,7ng và nh1 
$ó ti2t ki!m chi phí.

Sustainable Hotel - Siting, thi2t k2 và thi công, Quan h! $+i tác du l(ch qu+c t2, 2014. 
PhCn 9: giám sát hi!u qu//tiêu th) $i!n và n*ng l,7ng.
www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/02/SDG-9-Monitoring-Performance-for-web.pdf
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Góc chuyên gia: Duy trì không khí mát mD
h Phnom Penh (Campuchia), 365 ngày $;u có nNng, do $ó cách nhiEt tFt      là chìa 
khóa $0 gi/m thi0u nhu cCu làm mát.
Khách s%n Amanjaya Pancam Suites Hotel (http://www.amanjaya-suites-phnom-penh.com) 
$ã lNp $Dt màng l@c tia UV cho t>t c/ c^a s9, $Dc bi!t là trong phòng c=a khách, nAi nh8n 
nhi;u ánh sáng mDt tr1i. Cách này tuy $An gi/n nh,ng hi!u qu/ trong vi!c gi/m nhi!t $" 
trong phòng và h%n ch2 l,7ng n*ng l,7ng tiêu th) cho ho%t $"ng làm mát phòng.
Trong n*m 2018, khách s%n sQ $Cu t, màn l@c m-i, s^ d)ng công ngh! hi!n $%i hAn $0 
t*ng c,1ng hAn nBa tác $"ng tích c'c c=a thi2t k2 tòa nhà thông minh này.

m"t d' án kh3i x,-ng t4

•H%n ch2 s+ l,7ng c^a s9 và không s^ d)ng các c^a s9 quá l-n. Không cách nhi!t t+t bHng t,1ng, c^a s9 
là khu vGc hút nhiEt mHt trIi         t4 bên ngoài vào tòa nhà. TE l! giBa di!n tích c^a s9 và di!n tích 
t,1ng trong m"t tòa nhà nên vào kho/ng 30%.
•S^ d)ng mái hiên, c^a ch-p và th/m th'c v8t $0 tránh ánh sáng ban ngày tr'c ti2p và gi/m nhi!t (xem 
hình minh h@a bên d,-i).
•S^ d)ng h! th+ng thông gió t' nhiên cho c/ bên ngoài (thông gió hai 
mái nh, hình vQ bên d,-i) và bên trong (sân, v.v.) tòa nhà. 
•S^ d)ng các màu sáng cho vOa hè, mái nhà và các b:c t,1ng bên 
ngoài $0 l>y ánh sáng mDt tr1i và c/n nhi!t.
•Xây v,1n, m/ng xanh trên t,1ng và hJ nhS $0 làm mát không khí.

! bu tiên ánh sáng t' nhiên
T,Ang t' nh, h! th+ng thông gió, nhu cCu tiêu th) n*ng l,7ng có th0 
$,7c gi/m xu+ng bHng vi!c gi/m nhu cCu s^ d)ng nguJn sáng 
nhân t%o:
•Thi2t k2 v4a $= s+ c^a s9 (không quá nhi;u) $0 l>y ánh sáng t' nhiên 
và gi/m vi!c s^ d)ng h! th+ng chi2u sáng nhân t%o vào ban ngày.

N2u b%n sNp xây d'ng m"t cA s3 v8t ch>t m-i, nên nghiên c:u k? 
$,1ng chi2u sáng c=a ánh sáng t' nhiên và các luJng không khí t' nhiên, và thi2t k2 theo các ph,Ang 
án $ã nêu ra 3 trên. N2u tòa nhà c=a b%n $ã hoàn thành, hãy cân nhNc nhBng c/i ti2n nhS hAn nh, 
thay $9i màu sAn, lNp rèm và c^a ch-p sáng.

2. Hình minh hJa cho các thiKt kK tFt (tham kh8o)

Tòa nhà •

1. TFi =u hóa thiKt kK tòa nhà 6L gi8m tiêu th0 n<ng l=>ng

! Gi/m nhu cCu làm mát
H! th+ng thông gió và làm mát cCn r>t nhi;u n*ng l,7ng $0 v8n hành, nên vi!c tiêu th) n*ng l,7ng 
có th0 $,7c gi/m n2u các tòa nhà $,7c thi2t k2 theo h,-ng ,u tiên l>y gió t' nhiên và h%n ch2 nhu 
cCu làm mát nhân t%o. Các bi!n pháp này bao gJm:

magniMer placing
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T12 Th2 h! $Cu (th8p niên 1930)

T8 th2 h! th: hai (th8p niên 1980)

T5 th2 h! th: ba (n*m 2000)

Bóng $èn
dây tóc #èn huMnh quang #èn LED#èn huMnh

quang compact

HE ThFng ChiKu Sáng •

1. ThiKt kK chiKu sáng

M)c tiêu c=a thi2t k2 ánh sáng thông minh là ki0m soát và $i;u chOnh s:c m%nh c=a thi2t b( chi2u sáng 
cho mFi không gian. M"t tham s+ quan tr@ng cCn xem xét là M:t 6N công su5t chiKu sáng (LPD), 
$,7c bi0u th( bHng Oát trên mét vuông (W/mj). #ây là t9ng công su>t c=a t>t c/ các ánh sáng trong 
không gian chia cho di!n tích c=a không gian. M"t m8t $" công su>t chi2u sáng kho/ng 7W/mj nên 
$,7c s^ d)ng cho nhi;u không gian khác nhau. Ví d), m"t l-p h@c 25mj v-i 12 $èn, công su>t 15W 
mFi cái (t9ng c"ng 180W) sQ có LPD 7,2W/mj (180/25 = 7,2).
#0 $%t m)c tiêu này, không nên gi/m s+ l,7ng $èn trong phòng cho $= s+ (sQ làm /nh h,3ng $2n s' 
tho/i mái khi nhìn trong phòng), chúng ta có th0 s^ d)ng nhi;u thi2t b( chi2u sáng ti2t ki!m n*ng l,7ng 
hAn mà v.n $/m b/o $= $" sáng cho phòng. 

! Thi2t k2 h! th+ng chi2u sáng ti2t ki!m n*ng l,7ng       cho ngoài tr1i và trong nhà nên t8p trung 
vào các cách thi2t k2 nhHm c/i thi!n ch>t l,7ng và hi!u qu/ c=a ánh sáng. Nguyên tNc thi2t k2 chi2u 
sáng là:
•T+i $a hóa s^ d)ng ánh sáng ban ngày trong khi gi/m thi0u m:c h>p th) nhi!t mDt tr1i (ánh sáng mDt tr1i 
gián ti2p và kính): ánh sáng t' do
•Nhi;u $èn ch,a chNc $ã t+t hAn: ch>t l,7ng ánh sáng m-i là thông s+ quan tr@ng hAn. S+ l,7ng và ch>t 
l,7ng c=a ánh sáng ph/i phù h7p v-i ch:c n*ng s^ d)ng th'c t2 c=a không gian (ví d), nhà kho sQ cCn ít 
ánh sáng hAn nhà b2p hoDc l-p h@c).
•LNp $Dt $èn theo ch:c n*ng s^ d)ng (chkng h%n nh, $èn bàn) khi cCn thi2t và gi/m ánh sáng 3 nAi khác.
•S^ d)ng các thi2t b( chi2u sáng ti2t ki!m n*ng l,7ng ($èn và b" hNt sáng), các b" $i;u khi0n và h! th+ng 
(b" $i;u chOnh $" sáng, c/m bi2n chuy0n $"ng và $i;u chOnh $" sáng). Xem bên d,-i $0 bi2t thêm thông 
tin chính xác.

2. Các thiKt bO chiKu sáng hiEu qu8:

M:c tiêu th) n*ng l,7ng cho h! th+ng chi2u sáng có th0 $,7c gi/m $áng k0 n2u s^ d)ng các thi2t b( 
chi2u sáng hi!u qu/. H! th+ng chi2u sáng hi!u qu/ không chO gi/m l,7ng n*ng l,7ng tiêu th) mà còn 
c/i thi!n môi tr,1ng làm vi!c và t*ng c,1ng s:c khSe c=a nhân viên, gi/m tình tr%ng mSi mNt.

2.1. Các lo9i 6èn:



#èn huMnh quang $,7c khuy2n khích s^ d)ng trong nhà, $Dc bi!t cho các phòng cCn s^ d)ng nhi;u 
gi1, vì chúng mang l%i s' tho/i mái nh>t cho ng,1i dùng. Tuy nhiên, nhBng nAi chuyên bi!t cCn $" 
sáng cao, nên s^ d)ng $èn LED. 

! Hai lo%i $èn huMnh quang ph9 bi2n gJm có:
•#èn tuKp huMnh quang - th,1ng $,7c s^ d)ng $0 thNp sáng các khu v'c r"ng l-n trong v*n phòng, tòa 
nhà th,Ang m%i và công c"ng: T5, T8, T12, v.v.
•#èn huMnh quang compact (CFL) - m"t lo%i bóng $èn th,1ng $,7c s^ d)ng cho h" gia $ình.

2.4. 'èn chiKu sáng bên ngoài
#+i v-i chi2u sáng bên ngoài, $èn LED là s' l'a ch@n t+i ,u cho các trung tâm $ào t%o, khách s%n 
hoDc nhà hàng, do có tu9i th@ cao và kh/ n*ng chi2u sáng m%nh mQ.

2.5. L>i ích kinh tK cPa viEc sA d0ng thiKt bO chiKu sáng tiKt kiEm n<ng l=>ng
Trong khi giá các thi2t b( ti2t ki!m n*ng l,7ng (CFL và LED) th,1ng cao hAn so v-i $èn s7i $+t truy;n 
th+ng, $èn $1i m-i hAn th,1ng có chi phí v8n hành ít hAn, ti2t ki!m chi phí trong su+t tu9i th@ c=a $èn 
nh, trong b/ng d,-i $ây (tính toán bao gJm chi phí ban $Cu):
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#èn LED
#èn huMnh

quang
compact(10)

#èn
dây tóc

kWh c=a l,7ng $i!n s^ d)ng trong 30.000 gi1 [A] 300 420 1.800

S+ oát trên 1 bóng $0 phát sáng t,Ang $,Ang v-i m"t $èn dây tóc (chuPn tham chi2u 60W) 10 14 60

$0,1 $0,1 $0,1Gi/ $(nh giá $i!n tính bHng $An v( USD trên kWh [B](11)

$30 $42 $180Chi phí cho l,7ng $i!n tiêu th) trong 30.000 gi1 v8n hành (Gi/ $(nh: 0,1 USD/kWh) [C=AxB]

$24 $45 $31Chi phí bóng $èn tính bHng USD cho 30.000 gi1 s^ d)ng [D]

$54 $87 $211T9ng chi phí cho 30.000 gi1 [E=C+D]

10  #èn huMnh quang compact và $èn huMnh quang s^ d)ng cùng m"t công ngh!; do $ó phân tích chO gi-i h%n trong 3 công ngh! 
chính. 
11  #ây là gi/ thi2t chung d'a trên ph%m vi toàn cCu. Giá $i!n th'c t2 khác nhau 3 mFi qu+c gia.

Khi b%n $ã t+i ,u hóa $,7c vi!c s^ d)ng ánh sáng t' nhiên cho tòa nhà, hãy ki0m tra các lo%i $èn 
b%n s^ d)ng trong và ngoài tòa nhà; xem xét vi!c thay th2 dCn dCn các bóng $èn s7i $+t bHng $èn 
huMnh quang và $èn LED.
Liên minh châu Âu EU $ã c>m vi!c buôn bán bóng $èn s7i $+t vì hi!u qu/ n*ng l,7ng kém. 

2.2. ThiKt bO ph8n quang
Thi2t b( ph/n quang là các t>m ph/n quang nhS bao quanh 
bóng $èn (phía trên và/hoDc xung quanh). BHng cA ch2 ph/n 
chi2u các tia sáng h,-ng phía trCn nhà và khu v'c không gian 
trên cao (nAi không cCn s^ d)ng ánh sáng $èn) rJi $i;u h,-ng 
ánh sáng v; phía sàn và nhBng khu v'c cCn ánh sáng c=a c*n 
phòng, các t>m ph/n quang giúp t+i ,u hóa h! th+ng chi2u 
sáng.
Thi2t b( này th,1ng $,7c s^ d)ng cho các bóng $èn huMnh 
quang (+ng neon). 

2.3. 'èn chiKu sáng trong nhà
Các công ngh! chi2u sáng khác nhau tiêu th) $i!n n*ng khác 
nhau. Ví d), $èn huMnh quang s^ d)ng n*ng l,7ng ít hAn 75% 
so v-i $èn s7i $+t $0 cung c>p cùng m"t l,7ng ánh sáng. Tu9i 
th@ cGng dài hAn kho/ng 10 lCn so v-i $èn s7i $+t (t4 10.000 
gi1 lên $2n 24.000 gi1 n2u s^ d)ng t+i ,u). Thi2t b( ph/n quang
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Góc chuyên gia: ChuyLn sang sA d0ng thiKt bO tiKt kiEm 6iEn:
T4 n*m 2015, trong m"t phCn c=a vi!c th'c hi!n Ch,Ang trình ngh( s' 21 c=a t8p $oàn 
AccorHotels, Khu nghO d,ing và Spa Softel Angkor Phokeethra quy2t $(nh thay th2 200 
bóng $èn halogen ngoài tr1i c=a h@ (m"t lo%i $èn s7i $+t) $0 gi/m l,7ng tiêu th) n*ng 
l,7ng c=a Khu nghO d,ing. Theo tính toán, trong m"t tháng, h@ $ã chi kho/ng 900 USD 
cho vi!c tiêu th) $i!n c=a nhBng bóng $èn này, trong khi $èn LED sQ chO tiêu t+n kho/ng 
335 USD m"t tháng. MDc dù chi phí trang b( $èn LED cao hAn (cao hAn kho/ng 2.100 
USD cho 200 bóng $èn), nh,ng s' khác bi!t v; m:c tiêu th) hàng ngày r>t l-n: theo tính 
toán c=a khách s%n, ,-c tính sQ m>t d,-i 4 tháng $0 thu hJi v+n $Cu t, và bNt $Cu có lãi. 
Theo th1i gian, kho/n ti2t ki!m th8m chí còn l-n hAn khi tính $2n tu9i th@ t,Ang :ng c=a 
hai lo%i $èn, dài hAn g>p 4 lCn trong tr,1ng h7p s^ d)ng $èn LED.

3. 'i7u khiLn ánh sáng

C/m bi2n chuy0n $"ng

Công tNc chuy0n th1i gian 

B%n có th0 $i;u chOnh $" sáng tùy theo nhu cCu bHng 
cách s^ d)ng các $i;u khi0n ánh sáng thông minh $,7c 
mô t/ d,-i $ây. S^ d)ng $i;u khi0n ánh sáng $0 t' $"ng 
b8t và tNt $èn (cGng nh, các thi2t b( khác) khi cCn thi2t có 
th0 ti2t ki!m t-i 60% chi phí n*ng l,7ng. NhBng $i;u 
khi0n này ph/i $,7c thi2t k2 theo t4ng phòng và ch:c 
n*ng.

! ThiKt bO 6i7u chQnh 6N sáng
Thi2t b( $i;u chOnh $" sáng $,7c s^ d)ng $0 $i;u chOnh 
c,1ng $" ánh sáng c=a $èn bàn. Chúng khá rI và có th0 ti2t 
ki!m n*ng l,7ng khi $i;u chOnh c,1ng $" ánh sáng gi/m 
xu+ng. 
Thi2t b( có th0 s^ d)ng chung v-i b" c/m bi2n ánh sáng, 
hoDc dùng nh, m"t thi2t b( riêng lI.

! C8m biKn chuyLn 6Nng, ho9t 6Nng và ánh sáng
•C/m bi2n chuy0n $"ng t' $"ng b8t $èn khi phát hi!n 
chuy0n $"ng và t' $"ng tNt sau m"t th1i gian ngNn. Lo%i thi2t 
b( này khá hBu ích $0 $/m b/o an ninh ngoài tr1i và công 
c"ng.
•C/m bi2n ho%t $"ng có kh/ n*ng phát hi!n ho%t $"ng 
trong nhà và nh%y hAn. Có hai lo%i c/m bi2n ho%t $"ng (siêu 
âm: âm thanh, và hJng ngo%i: nhi!t và chuy0n $"ng).
•C/m bi2n ánh sáng ghi nh8n $i;u ki!n ánh sáng xung 
quanh, có th0 áp d)ng trong nhà hoDc ngoài tr1i.

! BN hRn giI hoHc công t?c chuyLn thIi gian
Có hai lo%i hRn gi1: B" hRn gi1 th= công và b" hRn gi1 
k? thu8t s+ có th0 $i;u chOnh và $,7c lNp $Dt trên t,1ng 
(trông gi+ng nh, b" $i;u khi0n nhi!t $" k? thu8t s+), giúp 
t' $"ng chi2u sáng trong nhà hoDc ngoài tr1i cho th1i 
gian và th1i $i0m nh>t $(nh trong ngày.
B" hRn gi1 có th0 $,7c s^ d)ng cho b>t kM thi2t b( $i!n 
nào.

Thi2t b( $i;u chOnh $" sáng
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HE ThFng 'i7u Hòa •
1. HE thFng tiêu th0 6a sF 6iEn n<ng:

PhCn l-n l,7ng $i!n n*ng tiêu th) c=a m"t tòa nhà $,7c dùng vào vi!c làm mát (chi2m tE l! 40% t-i 
70% 3 các n,-c nhi!t $-i). #i!n n*ng tiêu th) c=a m"t h! th+ng ph) thu"c vào nhi;u y2u t+ nh,: hi!u 
qu/ s^ d)ng h! th+ng, $" cách nhi!t c=a tòa nhà, ch>t l,7ng c=a h! th+ng c^a chính và c^a s9 (kín 
hay h3, thi2t k2 t+t $0 ti2t ki!m $i!n hay không?), và cách th:c v8n hành h! th+ng $i;u hòa c=a tòa 
nhà. M"t tòa nhà $,7c lNp $Dt h! th+ng làm l%nh t+t và thi2t k2 t+i ,u, gi/m không gian $i;u hòa sQ 
giúp ti2t ki!m $i!n n*ng tiêu th) và gi/m chi phí v8n hành.

2. SA d0ng qu9t làm mát

L1i khuyên thông d)ng và hBu ích nh>t là nên s^ d)ng qu%t thay vì máy l%nh khi có th0 (nh>t là trong 
giai $o%n giao mùa). Do m:c tiêu th) $i!n n*ng c=a qu%t th>p hAn nhi;u so v-i máy l%nh và ít phát 
th/i khí gây h%i cho môi tr,1ng xung quanh. M"t máy l%nh thông th,1ng cCn 1.500 Watt $i!n $0 v8n 
hành, trong khi m"t cây qu%t trCn chO cCn 250 Watt.

3. ChJn mNt hE thFng 6i7u hòa hiEu qu8

Hi!u qu/ c=a các h! th+ng $i;u hòa không khí có th0 $,7c $o bHng HE sF hiEu su5t (COP).        
H! s+ hi!u su>t càng cao thì h! th+ng l%nh càng hi!u qu/. Các h! th+ng hi!u qu/ có COP cao hAn 
3,5. Trong b/ng d,-i $ây, chúng tôi so sánh hai máy l%nh v-i các COP khác nhau:

Góc chuyên gia: 'i7u chQnh nhu cBu sA d0ng 6èn chiKu sáng hiEu qu8
T%i Siem Reap (Campuchia), khu nghO d,ing và spa Sofitel Angkor Phokeethra Golf and 
Spa Resort (https://www.softel-angkor-phokeethra.com) cGng $ã nghiên c:u t+i ,u hóa 
tiêu th) n*ng l,7ng dành cho chi2u sáng bHng cách lNp $Dt các thi2t b( $i;u khi0n ánh 
sáng khác nhau:
•B" hRn gi1 $0 chi2u sáng ngoài tr1i (chO khi tr1i t+i), hành lang và h! th+ng khí th/i nhà b2p;
•Nút chOnh c,1ng $" sáng (dimmers) cho các phòng ch:c n*ng;
•C/m bi2n cho trung tâm th0 d)c và phòng khiêu vG;
•Công tNc thI t4 cho t>t c/ các phòng khách l,u trú.
Nhóm nghiên c:u c=a khách s%n $ã phân tích rHng n*ng l,7ng $,7c ti2t ki!m $áng k0 
nh>t là t4 các công tNc thI t4 $,7c lNp $Dt trong phòng khách, cho phép ti2t ki!m $i!n t+i 
thi0u 8 gi1 cho mFi phòng trên mFi $Dt phòng. V; mDt tài chính, ho%t $"ng này giúp ti2t 
ki!m 32 USD mFi ngày chi phí n*ng l,7ng cho khách s%n. Các phòng $,7c trang b( thi2t 
b( $i;u chOnh $" sáng tiêu th) trung bình ít hAn 50% so v-i phòng không s^ d)ng.

Công tNc và khóa dùng thI

! Công t?c dùng thD
Công tNc dùng thI cho phép b8t/tNt nhanh m"t b" $èn và 
các thi2t b( $i!n khác trong m"t không gian nh>t $(nh. Khi 
k2t h7p v-i m"t h! th+ng khóa thI, thi2t b( này $/m b/o $i!n 
$,7c tNt h2t khi ng,1i dùng r1i khSi phòng. H! th+ng này 
ph9 bi2n trong các khách s%n. Tuy nhiên, khi lNp $Dt, khách 
s%n nên cPn th8n $0 canh chính xác các thi2t b( liên k2t v-i 
công tNc thI: có th0 không nh>t thi2t t>t c/ các $èn, máy 
$i;u hòa, TV và các thi2t b( khác ph/i $,7c b8t lên mFi khi 
khách vào phòng. #i;u này có th0 gây hi!u :ng ng,7c l%i, 
làm t*ng l,7ng s^ d)ng $i!n trong th1i gian l,u trú c=a 
khách. 
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5Kh/ n*ng làm mát (kW)

#Cu t, ban $Cu (USD) $850 $1.400

H! s+ hi!u su>t (COP) 2,9 3,6

20 20Dòng $1i (n*m)

3.525 2.650b-c tính tiêu th) hHng n*m(kWh)

$0,1 $0,1Giá $i!n theo gi/ thuy2t (USD trên kWh)

$352,5 $265b-c tính tiêu th) $i!n hHng n*m (USD)

2,9 3,6H! s+ công su>t (COP)

Chi phí ,-c tính tiêu th) hHng n*m(USD)[B] $352,5 $265

#Cu t, ban $Cu (USD) [A] $850 $1.400

$1.202,5 $1.665T9ng chi phí cho 1 n*m s^ d)ng [C=A+B]

$2.965 $2.990T9ng chi phí cho 6 n*m s^ d)ng [D=A+Bx6]

$3.317,5 $3.255T9ng chi phí cho 7 n*m s^ d)ng [E=A+Bx7]

$7.900 $6.700T9ng chi phí cho 20 n*m s^ d)ng [F=A+Bx20]

Nh, $ã trình bày 3 trên, h! th+ng l%nh có COP cao nh>t tiêu th) n*ng l,7ng ít hAn 30% so v-i thi2t 
b( khác. Vi!c l'a ch@n h! th+ng l%nh ho%t $"ng hi!u qu/ hAn sQ giúp ti2t ki!m n*ng l,7ng tiêu th), và 
ti2t ki!m chi phí hAn. 
Ví d) 1kWh giá kho/ng 0,1 USD, ch@n máy l%nh ho%t $"ng hi!u qu/ hAn sQ ti2t ki!m $,7c kho/ng 
90 USD ti;n $i!n m"t n*m (265 USD thay vì 352,5 USD). 

ThIi gian hoàn vFn      c=a m"t máy l%nh ho%t $"ng hi!u qu/ tùy thu"c vào th,Ang hi!u, t/i 
l%nh…nh,ng trung bình rAi vào kho/ng 4 $2n 8 n*m. L>y ví d) nh, trên, th1i gian hoàn v+n c=a máy 
kho/ng d,-i 7 n*m. 

Xét trên khía c%nh kinh t2 và tu9i th@ c=a m"t máy l%nh, có th0 ti2t ki!m lên $2n 1.200 USD. M"t 
tòa nhà cCn s^ d)ng nhi;u máy l%nh sQ ti2t ki!m $,7c m"t kho/n chi phí $áng k0.

4. B8o trì b8o d=Sng:

Tu9i th@ c=a m"t h! th+ng ph) thu"c nhi;u vào k2 ho%ch b/o trì b/o d,ing. Vi!c không b/o trì b/o 
d,ing $(nh kM và k(p lúc sQ làm gi/m tu9i th@ h! th+ng t4 20 xu+ng còn 10 n*m. 
N2u không có m"t $"i ngG nhân viên $= trình $" $0 b/o trì và b/o d,ing h! th+ng, nên kK h7p $Jng 
v-i m"t công ty chuyên nghi!p bên ngoài $0 kéo dài tu9i th@ c=a h! th+ng l%nh và tránh t9n th>t n*ng 
l,7ng (m:c tiêu th) n*ng l,7ng có th0 gi/m t-i 25% so v-i khi h! th+ng không $,7c b/o trì).
Ho%t $"ng b/o trì b/o d,ing cCn $,7c ti2n hành 6 tháng m"t lCn và bao gJm:
•Ki0m soát l,7ng ch5t làm l9nh       khi cCn thi2t
•Làm s%ch b" l@c
•Làm s%ch giàn lõi bên trong máy l%nh (thi2t b( $i;u hòa h>p th) m"t phCn nhi!t t4 không khí)
•Duy trì cách nhi!t $,1ng +ng
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Ki0m tra H! s+ hi!u su>t (COP) c=a các thi2t b( tách bi!t $,7c lNp $Dt trong tòa nhà c=a b%n. Th,1ng 
xuyên thay m-i các thi2t b( $ã cG/h, h%i bHng các thi2t b( có hi!u su>t cao hAn (COP>3,5) và lên l(ch 
b/o trì b/o d,ing chi ti2t c) th0 cho h! th+ng làm l%nh chung c=a tòa nhà. 
Nên s^ d)ng qu%t làm mát thay cho máy l%nh 3 nhBng khu v'c có th0 thay th2 $,7c.

5. 'i7u kiEn và cách sA d0ng

5.1. NhiEt 6N thích h>p
Ch@n m"t nhi!t $" thích h7p, $áp :ng $,7c hai tiêu chí: nhi!t $" và $" Pm không khí. Nhi!t $" thích 
h7p vào kho/ng 25 $2n 27°C cho $" Pm không khí vào kho/ng 50% $2n 70%. Gi/m nhi!t $" trung 
bình xu+ng 1°C (ví d), thay $9i nhi!t $" cài $Dt mDc $(nh t4 25 xu+ng 24°C) $Jng ngh&a v-i vi!c 
t*ng l,7ng n*ng l,7ng tiêu th) $i!n lên 7% $2n 20% (tùy thu"c vào h,-ng nhà, l,7ng nhi!t n*ng h>p 
th) bên trong c=a tòa nhà, v.v.).

ChOnh nhi!t $" phù h7p c=a h! th+ng làm l%nh lên 25°C và nâng cao K th:c c=a ng,1i s^ d)ng (sinh 
viên, khách, nhân viên…). #i;u chOnh nhi!t $" m"t máy l%nh t4 23 lên 25°C sQ ti2t ki!m kho/ng 70 
USD ti;n $i!n mFi n*m. (Theo s+ li!u c=a M?).

5.2. VO trí cPa giàn nóng:
V( trí giàn nóng máy l%nh /nh h,3ng $2n thPm m? c=a mDt ngoài tòa nhà và hi!u qu/ ti2t ki!m n*ng 
l,7ng c=a máy l%nh. B+n quy tNc chính nên $,7c tuân th=:

Góc chuyên gia: HE thFng máy l9nh thông minh
Khách s%n Amanjaya Pancam Suites Hotel (http://www.amanjaya-suites-phnom-penh.com) m3 
c^a vào n*m 2002 t%i Phom Penh, Campuchia. H! th+ng làm l%nh v.n còn ho%t $"ng nh,ng $ã cG 
và s^ d)ng công ngh! cG (so v-i công ngh! m-i: máy nén bi2n tCn (inverter) ít t+n $i!n n*ng hAn). 
H8u qu/ là ti;n $i!n r>t cao, và khách s%n cCn s^ d)ng h! th+ng máy l%nh quanh n*m do tính ch>t 
khí h8u c=a khu v'c. Tuy nhiên, cGng nh, nhi;u khách s%n khác, các trang thi2t b( hi!n có không 
thu"c quy;n s3 hBu c=a khách s%n Amanjaya Pancam Suites và khách s%n r>t khó $0 thay m-i toàn 
b" thi2t b(. Nh,ng $i;u này không làm ng*n c/n nF l'c hành $"ng c=a h@. GiBa n*m 2015, Khách 
s%n lNp $Dt thi2t b( $,7c g@i là “Airco-Saver” cho t>t c/ máy l%nh trong phòng khách và khu v'c 
công c"ng (t9ng c"ng kho/ng 25 cái), tiêu t+n 4.000 USD. Airco-Saver là m"t thi2t b( $,7c gNn 
$0 c/i thi!n hi!u n*ng ho%t $"ng c=a máy l%nh. Thi2t b( này t+i ,u hóa n*ng l,7ng làm mát $,7c 
t%o ra, th,1ng là $0 $áp :ng nhu cCu làm mát t+i $a và do v8y v,7t quá nhu cCu s^ d)ng th'c t2. 
#0 $i;u chOnh n*ng l,7ng s^ d)ng thì Airco-saver chuy0n máy l%nh sang “ch2 $" ti2t ki!m” và t8n 
d)ng n*ng l,7ng làm l%nh $ã $,7c t%o ra.
Theo bà Anne Guerineau, T9ng giám $+c c=a khách s%n Amanjaya Pancam Suites cho bi2t, 
khách s%n $ã gi/m $,7c 10% l,7ng tiêu th) $i!n so v-i tr,-c kia, t,Ang $,Ang kho/n ti2t ki!m 700 
USD mFi tháng cho hóa $An ti;n $i!n!
Airco-Savers nên $,7c lNp $Dt b3i các k? s, lành ngh;, và khách s%n cCn hu>n luy!n th8t k? cho 
nhân viên cách s^ d)ng và b/o qu/n thi2t b( do Airco-Savers r>t dL b( h, hSng. Tu9i th@ thi2t b( vào 
kho/ng 2 n*m, nh,ng so v-i hi!u qu/ kinh t2 t:c th1i thi2t b( có th0 $em l%i, thì vi!c thay th2 m-i 
thi2t b( sau m"t th1i gian ngNn s^ d)ng v.n ch>p nh8n $,7c. 
Trong n*m 2018, khách s%n Amanjaya Pancam Suites Hotel $ã xác nh8n vi!c sQ thay $9i toàn b" 
h! th+ng l%nh cG thành h! th+ng s^ d)ng công ngh! m-i $ó là công ngh! bi2n tCn.
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5.3. Cách nhiEt 6=Ing Fng 6Tng
#0 t*ng hi!u qu/ ti2t ki!m $i!n, $,1ng dây +ng 
$Jng c=a giàn nóng và giàn l%nh nên $,7c cách 
nhi!t t+t $0 gi/m n*ng l,7ng $i!n cCn s^ d)ng 
cho h! th+ng.
V8t li!u cách nhi!t cCn $,7c ki0m tra th,1ng 
xuyên. Dây +ng $Jng trong hình bên trái không 
$,7c cách nhi!t t+t (màu xanh), $Jng ngh&a v-i 
vi!c sQ gây th>t thoát hAi l%nh. L,7ng $i!n cCn s^ 
d)ng sQ ph/i t*ng $0 máy l%nh $%t $,7c nhi!t $" 
mong mu+n.

5.4. TFi =u hóa viEc sA d0ng hE thFng 
6i7u hòa
NhBng khu v'c $ã $,7c lNp h! th+ng $i;u hòa 
nên $,7c cách nhi!t t+t tránh tình tr%ng b( làm 
nóng lên b3i tác $"ng c=a mDt tr1i. #i;u này 
càng $úng $+i v-i các khu v'c luôn cCn $,7c 
làm mát nh, b2p hoDc nhà *n. 
Các thi2t b( gia d)ng tSa nhi!t n*ng khi s^ d)ng 
nh, lò n,-ng nên $,7c b+ trí bên ngoài khu v'c 
$,7c lNp máy l%nh.
Cu+i cùng, kích th,-c máy l%nh cCn t,Ang thích 
v-i di!n tích c*n phòng. LNp máy l%nh quá l-n so 
v-i di!n tích phòng có th0 làm t*ng ti;n $i!n.

Ki0m tra v( trí lNp $Dt và tình tr%ng cách nhi!t c=a giàn nóng máy l%nh. Bên trong tòa nhà, ki0m tra các khu v'c 
$,7c lNp h! th+ng $i;u hòa có kín ch,a, có b( th>t thoát hAi l%nh qua ngõ c^a s9 hay c^a chính không: khu v'c 
làm l%nh cCn ph/i kín, có rèm che hoDc lF thông hAi, và c^a s9 ph/i $óng khi $i;u hòa $ang b8t. 
CPn th8n không $Dt các thi2t b( sinh nhi!t (lò n,-ng, b2p…) 3 các khu v'c làm mát hoDc gCn thi2t b( làm mát 
(t= l%nh, t= $ông…).
Nh1 chuyên gia ki0m tra vi!c cách nhi!t c=a các trang thi2t b( trong tòa nhà bHng các thi2t b( chuyên d)ng.

Thi2t b( $i;u hòa không khí $Dt ngoài tr1i trên mDt ti;n 
tòa nhà, $,7c b/o v! an toàn b3i mái che

M"t giàn nóng (hình /nh camera th,1ng và hJng 
ngo%i) cho th>y các $i0m mút c=a +ng d.n không 

$,7c cách nhi!t t+t

•#0 gi/m nhi!t cho giàn nóng, không nên lNp $Dt 
giàn nóng t%i v( trí có ánh nNng mDt tr1i chi2u tr'c 
ti2p, nó sQ nóng lên và tiêu th) nhi;u n*ng l,7ng hAn 
$0 làm mát tòa nhà. B/o v! giàn nóng khSi ánh 
nNng mDt tr1i bHng mái che hoDc tán cây (xem hình 
/nh minh h@a bên ph/i). 
•Không nên $Dt giàn nóng trên mDt $>t nhHm tránh 
tình tr%ng b)i bám (lâu ngày sQ gây tNc nghQn h! 
th+ng).
•Giàn nóng nên $,7c lNp $Dt bên ngoài tòa nhà, 
nh,ng gCn giàn l%nh nh>t có th0. Vi!c này có th0 
gi/m vi!c thoát nhi!t qua $,1ng dây +ng $Jng n+i 
giBa hai b" ph8n này.
•#/m b/o vi!c lNp $Dt không gây khó kh*n trong 
vi!c ti2p c8n thi2t b( $0 b/o d,ing trong quá trình s^ 
d)ng.
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Góc chuyên gia: SA d0ng không khí ngoài trIi
T%i khách s%n Victoria CBn ThC (https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) 3 
Vi!t Nam, nhân viên d@n phòng $,7c t8p hu>n tNt máy l%nh và m3 c^a s9 trong quá trình lau d@n 
phòng cho khách l,u trú. #i;u này không chO ti2t ki!m $,7c l,7ng $i!n n*ng tiêu th), mà còn góp 
phCn $em thêm không khí trong lành t4 ngoài vào, c/i thi!n ch>t l,7ng không khí trong phòng 
khách và nâng cao tr/i nghi!m c=a khách l,u trú t%i khách s%n. 

Các lo9i n<ng l=>ng tái t9o •
1. Các thiKt bO và viEc sA d0ng nguTn n<ng l=>ng mHt trIi :

Có nhi;u lo%i n*ng l,7ng tái t%o có th0 $,7c t%o ra và s^ d)ng trong khuôn viên trung tâm $ào t%o, 
nhà hàng hoDc khách s%n. Do kích th,-c, giá thành, công lNp $Dt và các lK do khác, trong khuôn kh9 
bài vi2t này chO $; c8p $2n h! th+ng nhi!t n*ng mDt tr1i. #0 lNp $Dt h! th+ng s/n xu>t và s^ d)ng 
n*ng l,7ng này, cCn có s' hF tr7 c=a các chuyên gia trong l&nh v'c này.

1.1. L?p 6Ht hE thFng:
H! th+ng s^ d)ng n*ng l,7ng mDt tr1i $0 làm nóng n,-c. M"t h! th+ng nhi!t n*ng mDt tr1i bao gJm 
các phCn sau:
•T>m thu nhi!t n*ng mDt tr1i, dùng $0 h>p th) nhi!t t4 mDt tr1i và làm nóng n,-c
•BJn ch:a n,-c l%nh và n,-c $ã $,7c làm nóng
•H! th+ng $,1ng +ng $0 d.n n,-c nóng và l%nh

B" h>p th) n*ng l,7ng mDt tr1i $,7c cung c>p n,-c bHng bAm tuCn hoàn.

M"t s+ thông s+ ph/i $,7c tính $2n trong quá trình lNp $Dt h! th+ng nhi!t n*ng mDt tr1i, bao gJm nhu 
cCu s^ d)ng n,-c nóng c=a cA s3, kích th,-c c=a các t>m h>p th) và b0 ch:a n,-c, h,-ng và $" d+c 
c=a các t>m h>p th) nhi!t n*ng mDt tr1i. Có r>t nhi;u công ty t, v>n và lNp $Dt h! th+ng h>p th) nhi!t 
n*ng mDt tr1i trên toàn #ông Nam Á. 
L,u K rHng h! th+ng $,7c thi2t k2 $0 có th0 s^ d)ng ngay c/ vào nhBng ngày nhi;u mây, nh,ng $0 
t%o s' tho/i mái trong quá trình s^ d)ng, nên có h! th+ng d' phòng (máy n,-c nóng ch%y bHng $i!n). 
Th8t v8y, h! th+ng >p th) nhi!t n*ng mDt tr1i $,7c thi2t k2 cho m"t m:c $" s^ d)ng nh>t $(nh, nên 
trong nhBng tr,1ng h7p $Dc bi!t hoDc “b>t th,1ng” (nhi;u ng,1i cùng s^ d)ng m"t lúc hoDc nhu cCu 
s^ d)ng t*ng $"t bi2n, hoDc do th1i ti2t nhi;u mây, không $= ánh sáng mDt tr1i cCn thi2t), h! th+ng 
có th0 không s/n xu>t $= l,7ng n,-c nóng cCn dùng.

T>m thu n*ng l,7ng 

BJn ch:a

#,1ng +ng

NguJn n,-c

N,-c nóng

N,-c

N,-c
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1.2. L>i ích và 6Bu t=
Vi!c $Cu t, lNp $Dt sQ tùy thu"c vào kích th,-c c=a h! th+ng. Nên liên h! v-i các công ty chuyên 
nghi!p $0 tính toán kích th,-c t+i ,u c=a h! th+ng cho tòa nhà cCn lNp $Dt. Giá trung bình m"t mét 
vuông t>m pin h>p th) nhi!t mDt tr1i là 250 USD. 
Giá $,7c th0 hi!n bên d,-i là ví d) cho nhu cCu dùng n,-c c=a 3 phòng trong m"t khách s%n:

2. Các lo9i khác:

2.1. 'iEn mHt trIi và n<ng l=>ng gió
V.n ch,a th0 mua n*ng l,7ng tái t%o t4 các nhà cung c>p bên ngoài 3 #ông Nam Á nh,ng khi th( 
tr,1ng n*ng l,7ng mDt tr1i và n*ng l,7ng gió m3 r"ng, tE l! n*ng l,7ng tái t%o trong n*ng l,7ng do 
các nhà cung c>p qu+c gia cung c>p sQ t*ng lên. Khi $,7c l'a ch@n, các nhà cung c>p n*ng l,7ng 
tái t%o sQ ,u tiên =ng h" vi!c t*ng nhanh hAn l,7ng n*ng l,7ng tái t%o trong nguJn n*ng l,7ng toàn 
cCu 3 c>p qu+c gia. 

2.2. Nhiên liEu sinh hJc
X*ng sinh h@c và dCu diesel sinh h@c $,7c ch2 t%o t4 ch>t th/i hBu cA (ch>t béo và dCu t4 th'c v8t 
hoDc $"ng v8t) và có th0 $,7c s^ d)ng trong n>u *n, chi2u sáng hoDc nhiên li!u cho các ph,Ang ti!n 
di chuy0n. 
B%n có th0 tìm hi0u thêm thông tin 3 m)c ph,Ang ti!n di chuy0n xanh, thân thi!n v-i môi tr,1ng (trang 
43).

M"t s+ ví d) v; h! th+ng nhi!t h>p th) nhi!t n*ng mDt tr1i

#@c thêm: CA h"i :ng d)ng n*ng l,7ng tái t%o trong ngành Du L(ch, Ch,Ang trình Môi 
Tr,1ng c=a Liên Hi!p Qu+c, 2003
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/3258-SwitchedOn.pdf

Kích th,-c
c=a t>m

h>p th) (mj)

#Cu t,
ban

$Cu (USD)

Th1i gian
hoàn v+n

Giá $i!n
gi/

$(nh (USD)

Tiêu th) $i!n
hHng n*m
gi/m $,7c

Ti2t ki!m tu9i
th@ thi2t b(
(15 n*m)

(USD)

1.800 kWh
hoHc $250 4 n<m $2.7504 $1.000 $0,14/kWh
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•Trang thi2t b(
•N,-c s^ d)ng trong B" ph8n _m th'c (F&B)
•N,-c s^ d)ng trong B" ph8n d@n v! sinh
•Các khu v'c ngoài tr1i và c/nh quan
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12 WWAP (Ch,Ang trình #ánh giá N,-c Toàn cCu c=a Liên H7p Qu+c), 2015, Báo cáo c=a Liên H7p Qu+c v; Phát tri0n N,-c Toàn cCu 
2015: N,-c cho m"t th2 gi-i b;n vBng, Paris, UNESCO.
13 Nhóm Lãnh $%o v; An ninh N,-c t%i châu Á, 2009, Th^ thách Ti2p theo cho châu Á: B/o $/m T,Ang lai v; N,-c c=a Khu v'c.
14 Stewart Moore, EarthCheck, th'c hi!n cho PATA, 2015, Visitor Economy Bulletin (ln b/n tháng 11/2015).

V5n 67 là gì?
M"t báo cáo do Liên Hi!p Qu+c $,a ra c/nh báo rHng, $2n n*m 2030, các nguJn n,-c 
hi!n có chO có th0 $áp :ng $,7c 60% nhu cCu n,-c toàn cCu(12). S' khan hi2m này là m"t 
m+i nguy r>t l-n, $Dc bi!t $+i v-i châu Á, nAi dân s+ chi2m t-i hAn m"t n^a dân s+ th2 gi-i 
nh,ng là l)c $(a có l,u l,7ng n,-c ng@t có th0 ti2p c8n $,7c 3 m:c th>p nh>t.
h c>p $" toàn cCu, c*ng thkng v; tài nguyên n,-c d' ki2n sQ có "m"t lo%t các h8u qu/, 
bao gJm s/n xu>t l,Ang th'c b( suy gi/m, m>t an ninh sinh k2, di c, quy mô l-n trong và 
ngoài biên gi-i, và gia t*ng c*ng thkng và b>t 9n kinh t2 và $(a chính tr("(13).

Vì sao ph8i quan tâm?
MDc dù xét theo khía c%nh toàn cCu, ngành Du l(ch s^ d)ng l,7ng n,-c ít hAn ngành Nông 
nghi!p. Tuy nhiên, ngành D(ch v) v.n s^ d)ng m"t l,7ng n,-c khá $áng k0 cho các ho%t 
$"ng n>u *n, giDt =i, v! sinh, công tác v! sinh, b0 bAi, v.v. Khách s%n và nhà hàng theo 
mô hình v,1n v.n s^ d)ng m"t l,7ng n,-c l-n trong các ho%t $"ng ch*m sóc cây c/nh. 
HAn nBa, các ho%t $"ng du l(ch th,1ng $,7c diLn ra t%i các khu v'c thi2u và khó ti2p c8n 
nguJn n,-c s%ch – mà c) th0 là t%i châu Á. M"t nghiên c:u t4 t9 ch:c EarthCheck n*m 
2013 cho th>y, l,7ng n,-c trung bình các khách s%n t%i #ông Nam Á s^ d)ng thu"c vào 
nhóm cao nh>t trên th2 gi-i (trên 800 lít n,-c m"t $êm nghO)(14). #em so sánh v-i l,7ng 
n,-c tiêu th) bình quân c=a m"t c, dân bình th,1ng, kho/ng d,-i 20 lít m"t ngày, s' chênh 
l!ch giBa hai s+ li!u ghi nh8n $,7c là r>t l-n. 
Vi!c gi/m l,7ng n,-c tiêu th) cho các ho%t $"ng du l(ch là v>n $; cCn gi/i quy2t cho c/ 
l7i ích môi tr,1ng và l7i ích c"ng $Jng. 
PhCn này c=a Ecoguide sQ cung c>p s+ li!u và thông tin cho vi!c giám sát, ki0m tra, ki0m 
soát và gi/m l,7ng n,-c s^ d)ng.
Các khách s%n trên toàn th2 gi-i $ã tham gia vào các ch,Ang trình gi/m thi0u s^ d)ng 
n,-c cho th>y $ã có phCn $óng góp tích c'c vào vi!c b/o tJn môi tr,1ng c=a h@ và có th0 
ti2t ki!m t-i 10.000 USD mFi n*m.
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2. Nâng cao @ th;c sA d0ng n=Uc:

B,-c th: hai $0 ti2t ki!m n,-c ph) thu"c vào ng,1i s^ d)ng nguJn n,-c. 
Quan tr@ng hAn h2t là nên nâng cao K th:c ti2t ki!m n,-c cho ng,1i s^ d)ng (nhân viên, khách hàng, h@c 
viên,…) thông qua các khóa $ào t%o và các bi0n h,-ng d.n s^ d)ng n,-c ti2t ki!m t%i các v( trí cCn thi2t. 

T%o ra nhBng bi0n h,-ng d.n thú v( và h>p d.n hoDc t9 ch:c các th^ thách cho khách, nhân viên và h@c 
viên $0 thúc $Py h@ áp d)ng thói quen ti2t ki!m n,-c.

Góc chuyên gia: KhuyKn khích khách l=u trú tham gia vào Ch=Cng trình 
B8o vE môi tr=Ing
T%i Thái Lan, Rembrandt Hotel Bangkok (https://rembrandtbkk.com) $ã bNt $Cu Ch,Ang trình Trái 
$>t Xanh vào tháng 10 n*m 2014 $0 gi/m tiêu th) n*ng l,7ng, n,-c và ch>t tPy r^a liên quan $2n 
ho%t $"ng giDt =i. Ch,Ang trình nâng cao nh8n th:c c=a khách hàng v; b/o tJn tài nguyên n,-c 
và cho khách l,u trú quy2t $(nh có thay kh*n và ga tr/i gi,1ng hàng ngày hay không.

L>i ích kép
Ti2t ki!m n,-c là ti2t 
ki!m $i!n.
Ti2t ki!m n,-c cGng 
$Jng th1i sQ gi/m 
l,7ng n,-c nóng 
cCn s^ d)ng hoDc 
gi/m l,7ng n,-c 
cCn ph/i bAm vào 
b0 ch:a n,-c. 
Trong tr,1ng h7p 
này, máy n,-c nóng 
và máy bAm sQ s^ 
d)ng ít n*ng l,7ng 
hAn. 

Giám Sát và Nh:n Th;c •

1. Giám sát l=>ng n=Uc tiêu th0

Nh, v-i vi!c tiêu th) $i!n, ghi nh8n $,7c s+ li!u th0 hi!n s+ l,7ng n,-c 
tiêu th) là b,-c $Cu tiên $0 $ánh giá hi!u su>t s^ d)ng n,-c c=a m"t 
khu v'c. Do $ó, $Jng hJ n,-c nên $,7c lNp $Dt t%i các khu v'c tiêu th) 
n,-c chính.
Vi!c $@c $Jng hJ nên $,7c ti2n hành ít nh>t là hàng tuCn và dB li!u 
$,7c thu th8p trong m"t t!p $i!n t^ $0 theo dõi các bi2n $"ng v; m:c 
tiêu th) theo t4ng m+c th1i gian cho các khu v'c t,Ang :ng.

Khi phát hi!n l,7ng n,-c s^ d)ng cao b>t th,1ng, k2t h7p v-i vi!c ki0m 
tra h! th+ng +ng n,-c th,1ng xuyên (mFi hai tháng) sQ giúp phát hi!n 
hi!n t,7ng n,-c b( rò rO, th>t thoát.  
Giá m"t $Jng hJ n,-c vào kho/ng 60 USD/cái (giá 3 M?). 

Sau khi lNp $Dt $Jng hJ n,-c, b%n có th0 t%o m"t fle $An gi/n $0 báo 
cáo tiêu th) hàng tuCn c=a các khu v'c và phòng ban khác nhau (ví d): 
cho tr,1ng h@c khách s%n: nhà b2p/phòng tNm/nhà v! sinh và khu v'c 
giDt =i/kK túc xá...) và chO $(nh m"t ng,1i hoDc m"t nhóm $0 th'c hi!n 
vi!c giám sát.

#@c thêm: Khách s%n b;n vBng - #(a $i0m, thi2t k2 và xây d'ng, Quan h! $+i tác du l(ch qu+c 
t2, 2014.
PhCn 9: Giám sát hi!u su>t/S^ d)ng n,-c.
http://www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/02/SDG-9-Monitoring-Performance-for-web.pdf
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MDc dù ph,Ang pháp này $ã $,7c nhi;u nAi khác áp d)ng, 
khách s%n Rembrandt Hotel Bangkok $ã thêm m"t s+ l7i ích c"ng 
thêm cho khách l,u trú khi h@ tham gia vào ch,Ang trình: khách 
sQ $,7c nh8n m"t voucher gi/m 5% trên t9ng bill, áp d)ng cho 
t>t c/ các nhà hàng trong khách s%n. M"t t>m thI có ghi chB 
Green Earth sQ $,7c $Dt vào trong phòng nghO c=a khách; n2u 
khách treo thI lên mDt ngoài tay nNm c^a chính, $"i V! sinh sQ 
không thay kh*n tNm và ga tr/i gi,1ng cho khách. #9i l%i, nhân 
viên d@n phòng sQ $Dt 1 voucher gi/m giá lên bàn trong phòng 
cho khách.

Song song v-i l7i ích môi tr,1ng, khách s%n ,-c tính t9ng chi phí 
ti2t ki!m $,7c vào kho/ng 250 USD m"t tháng (ti2t ki!m n*ng 
l,7ng, n,-c và ch>t tPy r^a liên quan $2n ho%t $"ng giDt =i).

Ch,Ang trình (cCn nhi;u ho%t $"ng t8p hu>n, hu>n luy!n cho 
nhân viên khách s%n) $ã nh8n $,7c nhi;u l1i khen tích c'c k0 t4 
khi bNt $Cu: nhân viên khách s%n gi/m $,7c kh+i l,7ng công 
vi!c cCn ph/i làm, ti2t ki!m $,7c chi phí v8n hành khách s%n và 
$em l%i giá tr( môi tr,1ng nh>t $(nh; khách l,u trú vui khi $,7c 
góp phCn nhS vào chi2n d(ch b/o v! môi tr,1ng ngay trong quá 
trình l,u trú.

Trang thiKt bO •

1. Thu và tái sA d0ng nguTn n=Uc

Thu và trB n,-c m,a là m"t cách gi/m chi phí chi cho vi!c tiêu th) n,-c, $Jng th1i tái s^ d)ng nguJn tài 
nguyên thiên nhiên s<n có.
Các b,-c chính $0 thi2t l8p h! th+ng thu gom n,-c m,a nh, sau:
•Thu gom n,-c: ph,Ang pháp $An gi/n nh>t là l>y n,-c t4 dòng n,-c m,a ch/y trên mái nhà c=a tòa nhà 
bHng máng x+i. 
•TrB n,-c: trên mDt $>t hoDc d,-i lòng $>t (b0 ch:a).
•#,a n,-c v; các $i0m s^ d)ng: s^ d)ng máy bAm (n2u cCn thi2t) $0 s^ d)ng l%i nguJn n,-c $ã trB.
N,-c m,a không thích h7p $0 u+ng, n>u *n hoDc các ho%t $"ng cCn m:c $" v! sinh cao; nó chO nên $,7c 
s^ d)ng cho nhà v! sinh, các ho%t $"ng v! sinh khác và ho%t $"ng t,-i tiêu. Các nhu cCu s^ d)ng khác yêu 
cCu ph/i s^ d)ng n,-c $ã qua x^ lK.
H! th+ng tái ch2 n,-c t%i chF là m"t cách khác $0 gi/m thi0u hi!u qu/ và t+i ,u hóa l,7ng n,-c tiêu th).

N2u thi2t k2 tòa nhà cho phép thu n,-c m,a, nên lNp $Dt h! th+ng l>y n,-c m,a trên mái nhà hoDc d,-i 
lòng $>t. Giá lNp $Dt vào kho/ng vài tr*m dollar (theo th( tr,1ng mà Ecoguide l>y s+ li!u), tùy thu"c vào 
kích ci h! th+ng và lo%i h! th+ng mu+n lNp $Dt.
LNp $Dt h! th+ng thu gom và tái s^ d)ng n,-c trong tòa nhà v-i s' giúp $i c=a chuyên gia giúp ti2t ki!m 
$,7c m"t kho/n chi phí khá l-n. 

2. Các thiKt bO tiKt kiEm n=Uc hiEu qu8

Các thi2t b( ti2t ki!m n,-c hi!u qu/ $,7c s^ d)ng sQ giúp gi/m t9ng l,7ng n,-c tiêu th). B/ng sau $ây cung 
c>p s+ li!u ho%t $"ng hi!u qu/ lK t,3ng cCn có cho các lo%i thi2t b( khác nhau. #0 $ánh giá hi!u su>t hi!n 
t%i c=a vòi n,-c/vòi hoa sen, ta có th0 s^ d)ng m"t chai m"t lít n,-c $0 ki0m tra bHng cách $o th1i gian $0 
làm $Cy chai n,-c c=a vòi n,-c/vòi hoa sen. #+i v-i các thi2t b( khác, thông s+ k? thu8t trên thi2t b( hoDc 
trang web c=a s/n phPm ph/i cung c>p $,7c thông tin phù h7p.
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Vòi n,-c và vòi hoa sen nên thay 
m-i hoDc gNn thêm thi2t b( ki0m 
soát dòng ch/y. Giá m"t thi2t b( 
vào kho/ng 2 USD t-i 15 USD tùy 
theo lo%i và kích ci c=a vòi n,-c, 
vòi hoa sen hoDc t+c $" dòng 
n,-c.

N=Uc sA d0ng trong BN ph:n Vm thGc (F&B) •
Bên d,-i là các mRo có th0 s^ d)ng $0 ti2t ki!m l,7ng n,-c s^ d)ng trong ho%t $"ng nhà b2p hàng 
ngày.
Nên l,u K, các cách $0 ti2t ki!m n,-c không nên làm $e d@a $2n an toàn s:c khSe c=a khách hàng. 
An toàn v! sinh th'c phPm luôn ph/i $,7c $Dt lên hàng $Cu.

! B%n có thi2t b( phù h7p không?
•Nh, $ã gi/i thích 3 trên, hãy nh- ki0m tra xem vòi n,-c c=a b%n có ph/i là lo%i ti2t ki!m n,-c hay không. 
Nên ki0m tra c/ trong nhà b2p và nhà hàng. M"t thi2t b( ki0m soát dòng ch/y có th0 dL dàng lNp $Dt trên 
vòi n,-c $0 t+i ,u hóa vi!c ti2t ki!m n,-c.
•Các trang thi2t b( ti2t ki!m n,-c nh, vòi c/m bi2n, hoDc van khóa bHng chân và $Cu g+i sQ góp phCn 
h%n ch2 l,7ng n,-c b( th>t thoát khi nhân viên c=a nhà b2p và nhà hàng r^a tay.
•Máy r^a chén hi!n $%i, $,7c s/n xu>t m-i hAn th,1ng ti2t ki!m l,7ng n,-c tiêu th) hAn nhi;u so v-i các 
dòng máy tr,-c (ti2t ki!m gCn 15% l,7ng n,-c tiêu th)). B%n có th0 yêu cCu nhà cung c>p cung c>p thêm 
thông tin chi ti2t.
•Trong các phòng v! sinh và nhà tNm, nên ki0m tra và thay th2 bHng các lo%i trang thi2t b( ti2t ki!m n,-c.
•Th,1ng xuyên ki0m tra rò rO n,-c c=a t>t c/ các trang thi2t b( s^ d)ng n,-c (nhà b2p, phòng tNm c=a 
khách, phòng tNm c=a nhân viên).

BJn cCu Vòi sen

3,5 L/lCn x/ 0,1 L/giây 0,8 L/giây 6 L/kg quCn áo

Vòi n,-c
nhà b2p

Vòi n,-c
tiêu chuPn Vòi n,-c nhà 

+ !

M"t bJn cCu ti2t ki!m n,-c sQ s^ d)ng l,7ng n,-c ít hAn g>p 4 lCn mFi lCn x/ so v-i bJn cCu thông th,1ng; 
m"t vòi hoa sen ti2t ki!m n,-c sQ giúp ti2t ki!m $,7c phân n^a l,7ng n,-c s^ d)ng so v-i vòi hoa sen thông 
th,1ng. 
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! ChuPn b( nguyên li!u
•Rã $ông th'c phPm trong t= l%nh hoDc trong không khí ngoài tr1i thay vì bHng n,-c.
•R^a s%ch các s/n phPm t,Ai s+ng (rau, qu/…) bHng cách s^ d)ng m"t thùng ch:a l-n ch:a $Cy n,-c, 
thay vì r^a d,-i vòi n,-c $ang ch%y. N,-c r^a sau $ó có th0 $,7c s^ d)ng $0 t,-i cây xanh n2u nó không 
b( mDn.
•N2u b%n có ph2 phPm th'c phPm sau khâu chuPn b( nguyên li!u, hãy s^ d)ng $0 = phân (tìm hi0u thêm 
v; v>n $; này trong các trang 37-38) và s^ d)ng máy phân h=y rác c=a b%n khi cCn thi2t vì nó cCn r>t nhi;u 
n,-c (và $i!n) $0 ho%t $"ng.
•V-i các thi2t b( phù h7p, s^ d)ng hAi n,-c $,7c t%o ra t4 các ho%t $"ng lu"c $0 n>u bHng hAi n,-c các 
lo%i nguyên li!u khác nh, rau hoDc cá. NJi hAi c9 $i0n r>t t+n n,-c.
•Có m"t bát $'ng n,-c có th0 s^ d)ng b>t c: lúc nào khi b%n cCn ph/i ch1 n,-c $%t $2n nhi!t $" nh>t 
$(nh. N,-c thu $,7c sau $ó có th0 $,7c s^ d)ng $0 rã $ông hoDc làm s%ch th'c phPm, làm s%ch chén $&a 
*n, t,-i cây, v.v.
•GiB n,-c n>u *n còn d, $0 t,-i cây (n2u không b( nhiLm mDn) hoDc r^a sA chén $&a *n tr,-c khi r^a s%ch 
l%i theo $úng quy trình chuPn. 

! Ph,Ang pháp r^a chén $&a ti2t ki!m n,-c
•N2u chén $&a cCn $,7c tráng sA tr,-c, bS chén $&a vào n,-c $ã qua s^ d)ng (grey water) thay vì r^a sA 
d,-i vòi n,-c $ang ch/y. 
•Ch>t $Cy chén $&a vào máy r^a chén.
•R^a chén $&a bHng tay: s^ d)ng nhi;u bJn r^a (m"t bJn ngâm chén $&a dA, m"t bJn r^a, m"t bJn tráng 
n,-c s%ch, …) $0 ti2t ki!m n,-c s^ d)ng.

! N,-c u+ng cho khách
•N2u miLn phí n,-c u+ng cho khách, ph)c v) theo nhu cCu th'c c=a khách. Không nên t' $"ng châm thêm 
n,-c.
•Thu gom n,-c còn d, $0 ph)c v) m)c $ích lau d@n hoDc t,-i cây.

Trang thiKt bO •

1. Thu và tái sA d0ng nguTn n=Uc

Thu và trB n,-c m,a là m"t cách gi/m chi phí chi cho vi!c tiêu th) n,-c, $Jng th1i tái s^ d)ng nguJn tài 
nguyên thiên nhiên s<n có.
Các b,-c chính $0 thi2t l8p h! th+ng thu gom n,-c m,a nh, sau:
•Thu gom n,-c: ph,Ang pháp $An gi/n nh>t là l>y n,-c t4 dòng n,-c m,a ch/y trên mái nhà c=a tòa nhà 
bHng máng x+i. 
•TrB n,-c: trên mDt $>t hoDc d,-i lòng $>t (b0 ch:a).
•#,a n,-c v; các $i0m s^ d)ng: s^ d)ng máy bAm (n2u cCn thi2t) $0 s^ d)ng l%i nguJn n,-c $ã trB.
N,-c m,a không thích h7p $0 u+ng, n>u *n hoDc các ho%t $"ng cCn m:c $" v! sinh cao; nó chO nên $,7c 
s^ d)ng cho nhà v! sinh, các ho%t $"ng v! sinh khác và ho%t $"ng t,-i tiêu. Các nhu cCu s^ d)ng khác yêu 
cCu ph/i s^ d)ng n,-c $ã qua x^ lK.
H! th+ng tái ch2 n,-c t%i chF là m"t cách khác $0 gi/m thi0u hi!u qu/ và t+i ,u hóa l,7ng n,-c tiêu th).

N2u thi2t k2 tòa nhà cho phép thu n,-c m,a, nên lNp $Dt h! th+ng l>y n,-c m,a trên mái nhà hoDc d,-i 
lòng $>t. Giá lNp $Dt vào kho/ng vài tr*m dollar (theo th( tr,1ng mà Ecoguide l>y s+ li!u), tùy thu"c vào 
kích ci h! th+ng và lo%i h! th+ng mu+n lNp $Dt.
LNp $Dt h! th+ng thu gom và tái s^ d)ng n,-c trong tòa nhà v-i s' giúp $i c=a chuyên gia giúp ti2t ki!m 
$,7c m"t kho/n chi phí khá l-n. 

2. Các thiKt bO tiKt kiEm n=Uc hiEu qu8

Các thi2t b( ti2t ki!m n,-c hi!u qu/ $,7c s^ d)ng sQ giúp gi/m t9ng l,7ng n,-c tiêu th). B/ng sau $ây cung 
c>p s+ li!u ho%t $"ng hi!u qu/ lK t,3ng cCn có cho các lo%i thi2t b( khác nhau. #0 $ánh giá hi!u su>t hi!n 
t%i c=a vòi n,-c/vòi hoa sen, ta có th0 s^ d)ng m"t chai m"t lít n,-c $0 ki0m tra bHng cách $o th1i gian $0 
làm $Cy chai n,-c c=a vòi n,-c/vòi hoa sen. #+i v-i các thi2t b( khác, thông s+ k? thu8t trên thi2t b( hoDc 
trang web c=a s/n phPm ph/i cung c>p $,7c thông tin phù h7p.

Góc chuyên gia: Thói quen tFt trong nhà bKp
Trong nhà b2p c=a Caravelle Saigon (http://www.caravellehotel.com), t%i thành ph+ HJ Chí 
Minh (Vi!t Nam), các nhân viên $,7c khuy2n khích tham gia tích c'c trong vi!c gi/m l,7ng n,-c 
tiêu th), nh1 vào nhBng thông báo nhS $,7c $Dt 3 nhBng khu v'c chung, th0 hi!n 3 cách th'c hành 
ti2t ki!m n,-c dL th'c hi!n trong công vi!c hàng ngày c=a h@:
 1. #i;u chOnh l,u l,7ng n,-c theo m)c $ích s^ d)ng
 2. Không $0 cho n,-c ch/y trong khi làm v! sinh hoDc r^a sA nguyên li!u
 3. #0 chén $&a cho $Cy máy r^a bát, s^ d)ng t+i $a không gian máy $0 gi/m thi0u s+ chu kM r^a chén
Theo Khoa #inh, Qu/n lK môi tr,1ng c=a khách s%n, cCn có th1i gian $0 th'c hi!n nhBng hành 
$"ng t+t này $0 nó tr3 thành m"t thói quen; do $ó, các giám sát viên và các tr,3ng nhóm $/m b/o 
theo sát, giám sát và nhNc nh3 các nhân viên mFi ngày v; tCm quan tr@ng c=a vi!c tuân th= các 
quy tNc $ó $,7c th'c hi!n, $Dc bi!t là nhBng ng,1i m-i $2n.

N=Uc sA d0ng trong khâu vE sinh •
Bên d,-i là các mRo có th0 s^ d)ng $0 ti2t ki!m l,7ng n,-c s^ d)ng trong ho%t $"ng hàng ngày c=a 
b" ph8n v! sinh.

! B%n có thi2t b( phù h7p không?
•Trong phòng tNm c=a khách l,u trú, ki0m tra vòi n,-c, vòi hoa sen và bJn cCu có ho%t $"ng hi!u qu/ và 
ti2t ki!m n,-c ch,a.
•#Cu t, máy giDt ti2t ki!m n,-c.
•Giám sát và ki0m tra các d>u hi!u rò rO n,-c (n2u có) trong nhà tNm và khu v'c giDt =i.
•LNp $Dt h! th+ng tái ch2 n,-c xám (n,-c $ã qua s^ d)ng): n,-c th/i $,7c x^ lK t4 phòng tNm và $J giDt 
có th0 $,7c tái s^ d)ng $0 x/ n,-c nhà v! sinh, nhHm ti2t ki!m n,-c và ti2t ki!m chi phí t9ng.
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! Phòng khách và khu v'c bên trong khách s%n
•bu tiên s^ d)ng cây lau nhà thay vì vòi n,-c x(t, nhHm s^ d)ng l,7ng n,-c v4a $= khi làm s%ch b; mDt 
nh<n.
•H%n ch2 t+i $a s+ lCn x/ n,-c bJn cCu trong khi d@n v! sinh.
•TNt vòi n2u n,-c không $,7c s^ d)ng cho m)c $ích v! sinh. Nên ch:a n,-c vào m"t v8t ch:a hAn là $0 
vòi n,-c ch%y liên t)c.
•N2u b%n cung c>p cho khách hàng c=a b%n chai n,-c (t+t nh>t là nhBng chai tái s^ d)ng), hãy ti2t ki!m 
n,-c t4 nhBng chai n,-c $ã m3 $0 làm s%ch hoDc t,-i cây.

!  Phòng giDt =i
•Không nên t' ch= $"ng thay ga tr/i gi,1ng và kh*n trong phòng khách. Nên nh1 khách yêu cCu khi 
khách cCn thay m-i ga và kh*n trong phòng.
•Phân lo%i $J cCn giDt theo nhóm tùy thu"c vào $" bPn và có chu trình giDt riêng cho t4ng nhóm. 
•Ch@n l,7ng b"t giDt thích h7p cho t4ng $7t quCn áo $0 tránh tình tr%ng ph/i x/ l%i n,-c thêm.
•Tránh ch2 $" x/ tr,-c khi giDt, sQ ti2t ki!m $,7c kho/ng 25% l,7ng n,-c s^ d)ng cho m"t chu trình giDt 
$J.
•GiDt v-i l,7ng $J cCn giDt chi2m $Cy th0 tích máy. 
•N2u b%n thuê ngoài d(ch v) giDt =i, hãy hSi nhà cung c>p c=a b%n v; các bi!n pháp ti2t ki!m n,-c c=a 
h@.

Các khu vGc ngoài trIi và c8nh quan •

Bên d,-i là các mRo có th0 s^ d)ng $0 ti2t ki!m l,7ng n,-c s^ d)ng cho các khu v'c ngoài tr1i và 
c/nh quan c=a khách s%n:
•Nên s^ d)ng ch9i và cây lau nhà $0 làm s%ch b; mDt trAn c=a các khu v'c ngoài tr1i.
•Ch@n cây trJng ch(u h%n, cây b/n $(a có nhu cCu n,-c h%n ch2 (nên h%n ch2 s^ d)ng cS).
•Bó rAm rL cây $0 tránh s' bay hAi n,-c.
•S^ d)ng các h! th+ng t,-i tiêu hi!u qu/ nh, h! th+ng t,-i nhS gi@t (h! th+ng phun không ti2t ki!m $i!n 
bHng). Xem hình /nh 3 trang ti2p theo.
•T,-i trong nhBng th1i $i0m mát nh>t trong ngày $0 gi/m s' bay hAi (sáng và t+i).

Góc chuyên gia: 'Wi mUi 6L tiKt kiEm và tái chK n=Uc.
Trong n*m 2009, Caravelle Saigon (http://www.caravellehotel.com) $ã lNp $Dt m"t h! th+ng 
x^ lK n,-c th/i (không s^ d)ng hóa ch>t), k2t h7p v-i h! th+ng tái ch2 n,-c bên trong h! th+ng. 
MFi ngày, kho/ng 220 mét kh+i n,-c th/i $2n t4 t>t c/ các ho%t $"ng c=a khách s%n (nhà b2p, 
khách l,u trú và phòng tNm nhân viên…) $,7c x^ lK, và kho/ng 120 mét kh+i n,-c $,7c x^ lK sau 
$ó $,7c tái ch2 trong khách s%n, v-i 70% $,7c s^ d)ng cho tháp làm mát c=a khách s%n và 30% 
s^ d)ng cho h! th+ng x/ c=a bJn cCu toilet. N,-c th/i $,7c x^ lK còn l%i $,7c th/i vào h! th+ng 
thoát n,-c c=a thành ph+.
Khách s%n ,-c tính ti2t ki!m chi phí trung bình là 18.000 USD mFi n*m cho vi!c chO s^ d)ng h! 
th+ng này.
Khách s%n còn ti2t ki!m thêm $,7c nh1 vào vi!c lNp $Dt h! th+ng v! sinh ti2t ki!m n,-c: lNp c/m 
bi2n nhi!t cho vòi n,-c và bJn ti0u, thi2t b( ki0m soát dòng ch/y cho vòi hoa sen, vòi n,-c và nút 
x/ n,-c. Ví d), l,7ng n,-c s^ d)ng sau mFi lCn x/ n,-c toilet gi/m t4 9 lít xu+ng còn 3-4 lít. 
Nhìn chung, trong giai $o%n 2008 $2n n*m 2016, khách s%n $ã ti2t ki!m $,7c t-i 30% l,7ng 
n,-c s^ d)ng so v-i tr,-c $ó, và ti2t ki!m $,7c t-i 210.000 USD.
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Góc chuyên gia: TiKt kiEm n=Uc trong qu8n l@ c8nh quan ngoài trIi
NHm 3 trung tâm c=a $Jng bHng sông C^u Long (c'c nam Vi!t Nam), khu nghO d,ing Victoria 
Can Tho Resort (https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) $ã t,-i 8.000 
mét vuông v,1n v-i vi!c chO s^ d)ng n,-c xám (n,-c $ã qua s^ d)ng) t4 phòng khách l,u trú và 
nhà b2p c=a khách s%n. 80 mét kh+i $,7c s^ d)ng mFi ngày $i qua m"t h! th+ng x^ lK n,-c t%i 
chF ($ã $,7c thi2t k2 $0 x^ lK l,7ng n,-c lên $2n 150 mét kh+i trong tr,1ng h7p khách s%n m3 
r"ng ho%t $"ng c=a nó).
 M"t l(ch c+ $(nh cGng $ã $,7c lên k2 ho%ch cho ng,1i làm v,1n: chO nên t,-i v,1n vào bu9i sáng 
s-m hoDc chi;u mu"n $0 tránh s' bay hAi n,-c. 

Hình trên: Ví d) h! th+ng t,-i nhS gi@t. Hình d,-i: Ví d) h! th+ng t,-i phun.
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• Giám sát và Nh8n th:c 
• T4 ch+i và Gi/m l,7ng rác th/i
• Tái s^ d)ng và Tái ch2 rác th/i
• Làm phân bón
• Tránh gây ra ô nhiLm $>t và n,-c

31 RÁC THYI VÀ Ô NHIdM



32RÁC THYI VÀ Ô NHIdM

15 UNEP, https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/why-do-chemicals-and-waste-matter, truy c8p ngày  
03/04/2018.
16 The Guardian, 19/01/2016, “SQ có nhi;u nh'a hAn cá trong bi0n t-i n*m 2050”, theo l1i Ellen MacArthur.

V5n 67 là gì?
#2n n*m 2025, các thành ph+ trên th2 gi-i sQ t%o ra hAn 2 tE t>n ch>t th/i mFi n*m(15).  
ChO m"t l,7ng rác nhS $,7c tái s^ d)ng hoDc tái ch2, vi!c hình thành ra các bãi rác l-n là 
các v>n $; ô nhiLm l-n trên khNp hành tinh, $Dc bi!t 3 các n,-c có thu nh8p th>p và trung 
bình, r>t ít h! th+ng x^ lK rác th/i $,7c hình thành và tJn t%i. Rác th/i không $,7c qu/n lK 
$ã có tác $"ng tai h%i $2n môi tr,1ng: ,-c tính chO có 5% ch>t th/i nh'a trên th2 gi-i $,7c 
tái ch2 hi!u qu/, trong khi 40% rác th/i $,7c chôn l>p và 1/3 thâm nh8p vào các h! sinh 
thái t' nhiên mong manh nh, các $%i d,Ang(16). V-i t+c $" nh, v8y, $2n n*m 2050, các 
$%i d,Ang sQ có nhi;u nh'a hAn là cá.
Ch>t th/i rNn cGng /nh h,3ng tr'c ti2p $2n s:c khSe con ng,1i: khi b( $+t cháy, nh'a gi/i 
phóng các ch>t $"c h%i vào khí quy0n; khi th/i bS, nh'a t%o ra các v>n $; v! sinh và phân 
h=y thành các h%t vi nh'a xâm nh8p vào $>t, n,-c hoDc $,7c h>p th) b3i các $"ng v8t 
chúng ta *n hàng ngày. #ó là ch,a $; c8p $2n rác th/i nguy h%i, mà các lo%i rác th/i này 
ti;m tàng gây ra các ph/n :ng hóa h@c trong môi tr,1ng.
M"t lo%i ch>t th/i khác, chNc chNn là lo%i phi $%o $:c nh>t, liên quan $2n th'c phPm: 
trong khi hAn 800 tri!u ng,1i trên th2 gi-i không có $= *n, kho/ng m"t phCn ba th'c phPm 
$,7c s/n xu>t trên th2 gi-i b( m>t hoDc lãng phí mFi n*m.

Vì sao b9n ph8i quan tâm?
Các ho%t $"ng d(ch v) du l(ch và *n u+ng có th0 t%o ra m"t l,7ng $áng k0 ch>t th/i (ch>t 
th/i th'c phPm, bao bì, các v8t d)ng dùng m"t lCn, ch>t th/i c=a khách hàng…) và gây ô 
nhiLm n2u không có bi!n pháp c) th0 nào $,7c th'c hi!n. bu tiên gi/i quy2t các v>n $; 
v; ch>t th/i bHng cách áp d)ng các quy tNc ph9 bi2n sau:
�T4 ch+i và h%n ch2 s^ d)ng (Refuse và Reduce): Gi/m t%o ra ch>t th/i bHng cách tránh 
hoDc h%n ch2 bao bì, các mDt hàng s^ d)ng m"t lCn, hàng không cCn thi2t…
�Tái s^ d)ng (Reuse): khi vi!c t%o ra ch>t th/i là không th0 tránh khSi, b,-c th: hai là s^ 
d)ng l%i, t:c là tìm m"t cách m-i $0 s^ d)ng s/n phPm hoDc tái s^ d)ng l%i $úng ch:c n*ng 
ban $Cu c=a s/n phPm $ó.
�Tái ch2 (Recycle): b,-c cu+i cùng: tái ch2 rác, trong $ó bao gJm vi!c phân lo%i ch>t th/i 
m"t cách chính xác $0 có quy trình x^ lK rác thích h7p v-i t4ng lo%i và có th0 tái s/n xu>t 
m"t phCn hoDc t>t c/ các thành phCn c=a nó trong quá trình s/n xu>t s/n phPm m-i.
PhCn này cung c>p các ph,Ang th:c nhHm gi/m thi0u, tái s^ d)ng và tái ch2, cGng nh, l1i 
khuyên cho vi!c = phân và tránh ô nhiLm trong các ho%t $"ng du l(ch.
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#@c thêm:
Sustainable Hotel - Siting, Design and Construction, International Tourism Partnership, 
2014.
Part 9: Monitoring performance/Waste production.
http://www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/02/SDG-9-Monitoring-Performance-for-web.pdf

Giám sát và Nh:n th;c •

1. Giám sát nguTn rác th8i:

Nh, các ch= $; tr,-c, có m"t K t,3ng rõ ràng v; l,7ng ch>t th/i $,7c t%o ra và lo%i ch>t th/i nào là /nh 
h,3ng nh>t, nên là b,-c $Cu tiên $0 t%o ra m"t k2 ho%ch gi/m thi0u ch>t th/i.
#0 ki0m soát l,7ng rác th/i dL dàng hAn, nên phân lo%i rác theo các lo%i khác nhau: hBu cA, nh'a, th=y 
tinh, gi>y, rác $i!n t^ và các lo%i khác. MFi lo%i ch>t th/i cCn $,7c cân $0 xác $(nh lo%i ch>t th/i có ti;m 
n*ng gi/m $,7c nhi;u nh>t và phù h7p v-i nhu cCu nh>t.

T%o m"t trang tính $0 theo dõi kh+i l,7ng ch>t th/i cho t4ng lo%i. Theo t9ng l,7ng ch>t th/i $,7c s/n xu>t, 
vi!c giám sát có th0 $,7c th'c hi!n hàng ngày hoDc hàng tuCn. Vi!c theo dõi cGng có th0 $,7c th'c hi!n 3 
c>p $" c=a t4ng phòng ban hoDc $An v( ho%t $"ng (nhà hàng, tCng, v*n phòng…) và sau $ó $,7c t9ng 
h7p $0 chia kh+i l,7ng công vi!c cho nhBng ng,1i khác trong nhóm. 

2. Nâng cao nh:n th;c v7 s8n xu5t ch5t th8i

Làm cho t>t c/ ng,1i s^ d)ng và khách l,u trú nh8n th:c $,7c các v>n $; liên quan $2n ch>t th/i và trao 
quy;n cho h@ thông qua các ho%t $"ng giáo d)c hoDc các b/ng thông báo 3 v( trí thích h7p.
Giám sát các hành $"ng liên quan $2n các $+i t,7ng trong tòa nhà (nhân viên và h@c viên), nh, $,7c $; 
ngh( 3 trên, sQ hBu ích $0 t%o ra nh8n th:c: sQ khó bS qua khi v>n $; ch>t th/i $,7c phAi bày tr,-c mNt.

T%o ra nhBng bi0n báo thú v( và h>p d.n hoDc t9 ch:c các th^ thách cho khách, h@c viên và sinh viên $0 
thúc $Py h@ áp d)ng thói quen gi/m ch>t th/i.
Thông báo cho khách hàng c=a b%n v; hành $"ng t' nguy!n c=a b%n $0 b/o v! hành tinh, chkng h%n nh, 
không dùng +ng hút nh'a cho $J u+ng, nâng cao nh8n th:c và t%o cA h"i $0 h@ có th0 nNm bNt t+t.

T1 chFi và gi8m thiLu l=>ng rác th8i •

Tr,-c khi phân lo%i và tái ch2, b,-c $Cu tiên là ng*n chDn và h%n ch2 s/n xu>t ch>t th/i. M"t s+ bi!n pháp 
sau sQ giúp b%n gi/m t9ng l,7ng ch>t th/i $,7c s/n xu>t.

1. Các v:t d0ng dùng mNt lBn:

•Cung c>p các lo%i chai có th0 tái s^ d)ng trong phòng ti2p khách l,u trú. #Dt các tr) n,-c s%ch, có th0 
u+ng $,7c t%i các v( trí khác nhau và các bi0n chO d.n cho khách dL s^ d)ng khi cCn.
•S^ d)ng bình ch:a cho sBa tNm và dCu g"i trong phòng khách l,u trú, gi/m l,7ng chai nh'a th/i ra môi 
tr,1ng.
•Không s^ d)ng các lo%i v8t d)ng dùng m"t lCn (+ng hút, ly và tách nh'a). S^ d)ng v8t li!u thay th2: +ng 
hút t4 tre, cS hoDc kim lo%i; cGng nh, dao kéo *n $,7c, ngày càng ph9 bi2n và có s<n.
•Cung c>p kh*n tNm, kh*n mDt (hoDc bàn ch/i $ánh r*ng, l,7c, …) d'a vào nhu cCu s^ d)ng c=a khách, 
tránh thay liên t)c.
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Góc chuyên gia: DG trY nh=ng không ph8i chôn l5p rác Z khu vGc 'ông 
Nam Á (ReMll, Not LandMll)
Refill Not Landfill (https://refllcambodia.com) là m"t chi2n d(ch $,7c kh3i x,-ng b3i hai khách 
s%n 3 Siêm Ri!p $0 ch+ng l%i ô nhiLm $>t và n,-c sông $ang gia t*ng do chai nh'a dùng m"t lCn 
$,7c bán hoDc th/i ra trong các khách s%n và nhà hàng. M)c tiêu ch,Ang trình $; ra là gi-i thi!u 
các gi/i pháp thay th2 chai nh'a cho nhà hàng và khách s%n trong khu v'c bHng vi!c s^ d)ng bình 
nhôm tái s^ d)ng. Gi/i pháp $,7c th'c hi!n thành công nh1 vào các $i0m ti2p n,-c $,7c $Dt t%i 
các $+i tác tham gia vào ch,Ang trình Refll Not Landfll (nhà hàng, khách s%n, quán cà phê, các 
t9 ch:c phi l7i nhu8n (NPOs)…). Bình có logo c=a ch,Ang trình sQ $,7c miLn phí châm n,-c. Nhà 
hàng, khách s%n tham gia ch,Ang trình cGng có th0 bán các bình nhôm có logo riêng $,7c thi2t k2 
b3i ch,Ang trình Refll Not Landfll. 
Các $i0m châm n,-c miLn phí sQ $,7c th0 hi!n trên m"t b/n $J tr'c tuy2n trên internet 
(https://refllcambodia.com/map) và r>t dL tìm th>y $i0m châm n,-c gCn nh>t. Ch,Ang trình phi 
l7i nhu8n Refll Not Landfll kh3i phát t4 Campuchia và $ang $,7c nhân r"ng ra các n,-c láng 
gi;ng (Lào, Vi!t Nam, Myanmar…)
Trong n*m 2018, ASSET-H&C và t9 ch:c Refll Not Landfll $ã kK k2t biên b/n thSa thu8n h7p tác 
nhHm thúc $Py phát tri0n du l(ch b;n vBng và thân thi!n v-i môi tr,1ng trong khu v'c. 

2. 'óng gói

•Không nên $óng gói quá nhi;u (tr4 tr,1ng h7p nhHm $/m b/o an toàn v! sinh th'c phPm).
•Khi cCn $óng gói, s^ d)ng các ch>t li!u thay th2 các v8t li!u truy;n th+ng (nh, nh'a, Styrofoam): thùng 
làm t4 gi>y, c%c tông, hay v8t li!u sinh h@c t' h=y; gi>y gói th'c phPm t4 sáp ong có th0 tái s^ d)ng, túi làm 
t4 sNn hoDc v/i…

Góc chuyên gia: Khách s9n không chai nhGa
T%i Siêm Ri!p (Campuchia), khách s%n Jayahouse Riverpark hotel
(http://www.jayahouseriverparksiemreap.com) $ã có tham v@ng tr3 thành khách s%n không có v8t 
li!u nh'a (hoDc hCu h2t không có – 95% v8t d)ng trong khách s%n không làm t4 nh'a) t4 ngày $Cu 
tiên m3 c^a. Christian de Boer, ng,1i thành l8p khách s%n $ã nh8n th>y l,7ng rác th/i nh'a t4 ho%t 
$"ng $óng gói th:c *n trong nhà b2p $%t tO l! cao nh>t trong khách s%n ông $ã t4ng làm/thành 
l8p. Cùng v-i $"i ngG nhân viên khách s%n, ông $ã gi/i thích m)c tiêu c=a khách s%n cho các nhà 
cung c>p nhHm nâng cao nh8n th:c v; vi!c h%n ch2 s^ d)ng v8t d)ng $óng gói bHng ch>t li!u 
nh'a. Khách s%n $ã cung c>p các lo%i túi v/i khác nhau cho các nhà cung c>p, nhHm h%n ch2 vi!c 
s^ d)ng túi gói bHng nh'a. Th'c phPm $,7c $'ng trong túi v/i, và sQ $,7c $,a l%i cho nhà cung 
c>p túi v/i tr+ng $0 s^ d)ng cho lCn $,a hàng ti2p theo. 
Các ch>t th/i l,7ng nhS hAn, nh,ng cGng góp phCn h=y ho%i môi tr,1ng khác $ã $,7c h%n ch2 
bHng cách nh, sau: 
 • Chai nh'a s^ d)ng $'ng dCu g"i và sBa tNm $ã $,7c thay bHng chai $'ng có th0 bAm l%i bHng 
g+m, s/n xu>t b3i m"t c^a hàng th= công $(a ph,Ang;
 • Cà phê túi gói s<n, $,7c thay th2 bHng máy pha cà phê $,7c $Dt trong mFi phòng;
 • Chai nh'a, thay th2 bHng chai th=y tinh trong phòng và chai nhôm bên ngoài (xem l%i phCn Góc 
chuyên gia: Refll Not Landfll).
5% còn l%i c=a nh'a v.n $,7c khách s%n s^ d)ng là bao bì cho th'c phPm t,Ai s+ng (th(t và cá).
Christian de Boer tin vào vi!c "không h:a hRn, không nói quá", $ó là lK do t%i sao khách s%n quy2t 
$(nh không $,a thông tin khách s%n là khách s%n 95% không có rác th/i nh'a. Tuy nhiên, ông tin 
rHng du khách $ang bNt $Cu $,a ra quy2t $(nh v; nAi $0 3 d'a trên các hành $"ng b/o v! môi 
tr,1ng và phát tri0n b;n vBng $ã $,7c áp d)ng trong th'c t2, thêm vi!c nh1 truy;n mi!ng, khách 
s%n c=a ông hi!n $ang nh8n $,7c nhi;u $Dt phòng vì lK do $Dc bi!t $ó.



! Th:c *n và $J u+ng th4a trong ngành d(ch v) có th0 hình 
thành trong quá trình:
•L'a ch@n nguyên li!u
•Quy trình ch2 bi2n
•Th:c *n th4a trong ly/$&a c=a khách
•Th:c *n sA ch2 còn d,
•Th:c *n $ã ch2 bi2n xong còn d,
•Các phCn bS $i trong quá trình chuPn b( nguyên li!u
•Các ch>t th/i trong thùng rác và trong c+ng rãnh

Xây d'ng trên s' thành công c=a N*m du l(ch b;n vBng (IY2017) phát 
$"ng b3i Liên Hi!p qu+c, và trong b+i c/nh c=a M)c tiêu phát tri0n 
b;n vBng (SDGs), PATA, cùng v-i t9 ch:c Scholars of Sustenance t%i 
Thái Lan (t9 ch:c chuyên lên ti2ng v; các v>n $; trong quá trình phân 
ph+i l,Ang th'c toàn cCu) (Thai-SOS) và Futouris (t9 ch:c chuyên v; 
b/o tJn các di s/n v*n hóa và thiên nhiên; h,-ng t-i du l(ch b;n 
vBng), $,a ra chi2n d(ch BUFFET $0 nâng cao nh8n th:c c=a các bên 
tham gia vào ngành d(ch v) v; ch>t th/i th'c phPm.

PATA công nh8n rHng có r>t nhi;u thách th:c và rào c/n $+i v-i vi!c 
gi/m thi0u ch>t th/i th'c phPm trong ho%t $"ng d(ch v). Có th0 do 
vi!c thay $9i t+n nhi;u chi phí, hoDc thi2u không gian; có lQ cA s3 h% 
tCng $ô th( hoDc cA s3 d(ch v) không thu8n l7i cho vi!c gi/m ch>t th/i 
th'c phPm, hoDc có lQ chO $An gi/n là không bi2t bNt $Cu t4 $âu.
PATA phát tri0n tài li!u BUFFET, m"t nguJn tài li!u miLn phí trình bày 
m"t s+ gi/i pháp cho các v>n $; có th0 ph/i $+i mDt trong quá trình 
thay $9i $0 gi/m thi0u rác th/i th'c phPm. 
 

   Các v>n $; có th0 ph/i $+i mDt 
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3. Gi5y

V-i s' phát tri0n và tính dL dàng ti2p c8n c=a công ngh! hi!n $%i, nhu cCu s^ d)ng gi>y trong khách s%n 
và nhà hàng có th0 $,7c gi/m t+i thi0u:
•Thay vì photo h" chi2u c=a khách, khách s%n có th0 l,u trB bHng cách scan hoDc l,u vào thi2t b( $i!n t^ 
thông minh ($i!n tho%i, máy tính b/ng…).
•H%n ch2 in yêu cCu $Dt phòng và hóa $An. Khuy2n khích khách g^i và nh8n hóa $An qua email.
•Chuy0n vi!c truy;n thông t4 kênh truy;n th+ng (in tài li!u qu/ng cáo) qua kênh s+ hóa (qua các ph,Ang 
ti!n truy;n thông khác không in >n).

4. Ch5t th8i thGc ph[m

Trong n*m 2018, Hi!p H"i Du L(ch châu Á Thái Bình D,Ang (PATA) phát hành tài li!u BUFFET (Xây d'ng 
và c/nh báo v; vi!c d, ch>t th/i th'c phPm trong ngành du l(ch), nhHm h,-ng d.n cách gi/m t+i $a 
l,7ng th:c *n th4a trong ngành d(ch v) và thúc $Py thay $9i m"t cách tích c'c.

Ch>t th/i th'c phPm là th'c phPm bS $i trong quá trình ho%t $"ng c=a $An v( d(ch v)…Ch>t th/i th'c 
phPm $,7c phân lo%i thành: th:c *n th4a (th:c *n d, sau khi *n c=a th'c khách, hoDc th:c *n có v>n $; 
trong quá trình ch2 bi2n, ph/i lo%i bS) và ch>t th/i không th0 tránh. Do $ó, ch>t th/i có th0 tránh và ch>t 
th/i không th0 tránh $,7c có th0 $,7c coi là có th0 *n $,7c(17).

17 Pirani, Sanaa & Arafat, Hassan, 2014, Qu/n lK ch>t th/i rNn trong ngành khách s%n: Bài phê bình b3i T%p chí Qu/n lK Môi tr,1ng 
(Journal of Environmental Management).

1. #Jng thu8n
trong t9 ch:c

2. Không bi2t bNt
$Cu t4 $âu

3. Quá nhi;u rác
th/i th'c phPm

4. Rác th/i trong quá
trình chuPn

b( th'c phPm

5. S/n xu>t
quá nhi;u

6. #J *n còn
th4a trên $&a

7. CCn làm gì v-i ch>t
th/i th'c phPm
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Góc chuyên gia: 6Bu t= cho các lo9i hàng thông d0ng
MDc dù không có cA s3 ho%t $"ng thu gom hoDc x^ lK ch>t th/i nguy h%i 3 CCn ThA (Vi!t Nam), 
khu nghO d,ing Victoria CBn ThC 
(https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) cam k2t x^ lK m"t cách thích h7p 
ch>t th/i $"c h%i bao gJm pin và h"p m'c in $ã qua s^ d)ng, $0 $/m b/o chúng không b( th/i ra 
ngoài môi tr,1ng. #0 làm nh, v8y, khách s%n $ã kK h7p $Jng v-i m"t công ty chuyên x^ lK ch>t 
th/i nguy h%i t4 thành ph+ HJ Chí Minh, mFi n*m hai lCn thu gom và x^ lK ch>t th/i $ó. D(ch v) 
này không miLn phí (kho/ng 530 USD mFi n*m), nh,ng $ây là kho/n $Cu t, mà nhóm s<n sàng 
th'c hi!n $0 tránh gây ô nhiLm h! sinh thái.

Tái chK và tái sA d0ng rác •
1. Tái sA d0ng 6=>c gì?

•Kh*n và t>m tr/i gi,1ng khách s%n $ã cG nh,ng v.n còn trong trình tr%ng s^ d)ng $,7c, có th0 quyên 
góp cho các t9 ch:c t4 thi!n.
•Khách s%n, nhà hàng mu+n thay $9i n"i th>t, có th0 ch@n ph,Ang án quyên góp hoDc bán l%i thay vì v:t 
bS. Các cA s3 giáo d)c có th0 ti2p nh8n bàn gh2 $0 s^ d)ng trong công tác gi/ng d%y. 
•Th'c phPm th4a có th0 dùng $0 cho v8t nuôi *n hoDc dùng làm phân bón (xem thêm t%i trang 37-38).

2. XA l@ rác th8i nguy h9i 6úng cách

Các ch>t th/i nguy h%i nh, thi2t b( chi2u sáng $ã qua s^ d)ng, sAn, $J $i!n t^ hoDc thu+c tr4 
sâu ph/i $,7c x^ lK theo quy trình $Dc bi!t vì kh/ n*ng ph/n :ng hóa h@c hoDc $"c tính c=a 
chúng.

Xác $(nh các cA h"i t%i $(a ph,Ang $0 tái s^ d)ng hoDc tái ch2 ch>t th/i nguy h%i bHng cách 
th/o lu8n v-i các t9 ch:c phi chính ph= v; môi tr,1ng $(a ph,Ang và chính quy;n $(a ph,Ang.

Tham kh/o thêm trên trang www.pata.org/food-waste và t/i v; các tài li!u miLn phí:
•Tài li!u BUFFET
•Danh sách ki0m tra $0 gi/m thi0u l,7ng th'c phPm th4a
•Danh sách các t9 ch:c trên th2 gi-i
•Danh sách các công ty x^ lK th'c phPm th4a (theo $(a $i0m)
•Th, vi!n

N2u b%n có thêm 
câu hSi hoDc cCn hF 
tr7 $0 bNt $Cu th'c 
hi!n vi!c này, xin vui 
lòng liên h! v-i PATA 
t%i ssr@pata.org. H@ 
luôn s<n sàng $0 
giúp $i!
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\ phân hYu cC •
m phân hBu cA là m"t quá trình nhHm tái s^ d)ng và tái ch2 ch>t th/i hBu cA bHng cách bi2n nó thành 
phân bón $>t t' nhiên.
Quá trình này d'a trên s' phân h=y ch>t hBu cA th,1ng $,7c coi là ch>t th/i. #i;u này làm cho $>t 
giàu ch>t dinh d,ing có th0 $,7c s^ d)ng cho cây c/nh và c/nh quan xung quanh.

! D,-i $ây là h,-ng d.n dL dàng $0 thi2t l8p h! th+ng = phân hBu cA
1.  Xây d'ng hoDc mua m"t thùng ch:a rác hBu cA (có th0 dùng thùng gF $An gi/n).
2. Ch@n $(a hình bHng phkng, thoát n,-c t+t và có th0 dL dàng s^ d)ng quanh n*m.
3. Thêm v8t li!u thích h7p vào thùng tr"n.

3.  Cách xA l@ các ch5t th8i khác?

Các trung tâm tái ch2 r>t hi2m 3 các n,-c #ông Nam Á và chuFi ch>t th/i tái ch2 hCu nh, 
không chính th:c v-i $"i ngG “ve chai” chuyên thu gom. 
Các ch>t th/i này có th0 bao gJm lon kim lo%i, th=y tinh hoDc bao bì nh'a nh, chai nh'a.

! Ch>t th/i có th0 $,7c phân thành 4 lo%i khác nhau:
• Gi>y • Ch>t th/i th'c phPm • Nh'a và kim lo%i • Th=y tinh

! Xác $(nh các cA h"i tái ch2 t%i $(a ph,Ang và các bên liên quan t4 các chuFi tái ch2 ch>t th/i chính 
th:c và không chính th:c và cung c>p t4ng lo%i ch>t th/i cho các bên liên quan.
CCn l,u K rHng m"t s+ lo%i ch>t th/i có th0 có giá tr( $+i v-i các ngành kinh t2 khác. M"t h! th+ng $Dt 
c@c – $9i tr/ v-i nhà cung c>p khá kh/ thi v; kinh t2 và $áng $0 cân nhNc $+i v-i m"t s+ s/n phPm 
nh, bao bì bHng nh'a hoDc th=y tinh.

Góc chuyên gia: t1 rác 6Kn kho báu
M"t khách s%n 400 phòng $i0n hình t%o ra 3,5 t>n ch>t th/i rNn xà phòng mFi n*m. Sáng ki2n 
Soap For Hope (https://www.diversey.com/sustainability/soap-for-hope) $ã $,7c $,a ra vào 
n*m 2013 b3i công ty d(ch v) d@n v! sinh Diversey, d'a trên K t,3ng $An gi/n s^ d)ng xà phòng 
thu gom t4 các khách s%n có th0 $,7c tái ch2 thành các thanh xà phòng t,Ai và phân ph+i cho 
ng,1i dân $(a ph,Ang có nhu cCu.
Sáng ki2n   này $ã lan r"ng 3 Vi!t Nam, Trung Qu+c, Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia 
và 34 qu+c gia khác, nh1 s' h7p tác c=a m"t s+ bên liên quan trong l&nh v'c này: sau khi khách 
thanh toán, khách s%n tham gia thu gom xà phòng $ã qua s^ d)ng và chuy0n chúng $2n m"t t9 
ch:c phi chính ph= t%i $(a ph,Ang. T9 ch:c phi chính ph= sNp x2p và kh^ trùng tr,-c khi $úc chúng 
thành các thanh xà phòng m-i, v-i s' hF tr7 k? thu8t t4 Diversey. Diversey cung c>p máy làm xà 
phòng, không cCn n*ng l,7ng hoDc n,-c cho quá trình này. Các thanh xà phòng m-i sau $ó $,7c 
phân ph+i cho nhBng ng,1i có nhu cCu nh>t, cùng v-i các h"i th/o v; nh8n th:c v; s:c khSe và 
v! sinh.
#ây là m"t gi/i pháp $An gi/n nh,ng hi!u qu/ và có tác $"ng $+i v-i các khách s%n $0 gi/m 
l,7ng rác th/i - tùy thu"c vào s+ l,7ng phòng và tE l! khách s^ d)ng, h@ có th0 lo%i bS t-i vài tr*m 
thanh mFi ngày - bHng cách $Dt các thanh $ã qua s^ d)ng $0 s^ d)ng có K ngh&a hAn. 540 khách 
s%n $ã tham gia sáng ki2n này   trên toàn th2 gi-i, cho phép 2.623 t>n ch>t th/i xà phòng $,7c 
chuy0n t4 bãi rác và tái ch2!
#2n nay, Soap For Hope $ã s/n xu>t và phân ph+i $,7c 22 tri!u bánh xà phòng.
GCn $ây hAn, Diversey $ã $,a ra m"t sáng ki2n   t,Ang t' g@i là Linens For Life $0 tái ch2 các lo%i 
v/i khách s%n $ã qua s^ d)ng nh, kh*n tr/i gi,1ng, kh*n tr/i bàn, áo choàng tNm và kh*n tNm. 
Kh*n tr/i gi,1ng $ã qua s^ d)ng $,7c $,a ra $0 c:u tr7 thiên tai ngay l8p t:c hoDc tái ch2 b3i 
các c"ng $Jng $(a ph,Ang thành các mDt hàng hBu ích $0 bán nh, m"t ho%t $"ng t%o thu nh8p.
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Không nên thêm ch>t béo th'c v8t và các s/n phPm t4 sBa vì chúng sQ làm ch8m quá trình = phân bHng cách 
lo%i tr4 oxy mà các sinh v8t hBu ích cCn có $0 th'c hi!n công vi!c = phân. 
Thêm các v8t li!u khác vào có kh/ n*ng nguy hi0m vì chúng có th0 gây ng" $"c hoDc mang mCm b!nh.  Phân 
ng,1i và v8t nuôi, gF $ã qua x^ lK hoDc mùn c,a, và th(t và ch>t béo $"ng v8t rAi vào th0 lo%i này và không 
bao gi1 $,7c thêm vào $+ng =.

BNt $Cu v-i m"t l-p 10cm cây b)i, cành cây, cS khô 
hoDc rAm 3 tCng d,-i cùng c=a thùng =. N2u không 
có s<n, có th0 dùng lá khô. L-p $Cu tiên này nên 
càng thô càng t+t $0 cho phép không khí $,7c hút 
vào $+ng t4 $áy thùng.
Sau $ó thêm m"t l-p v8t li!u “nâu” 10cm, sau $ó 
ph= m"t l-p mSng phân = hoàn chOnh hoDc $>t v,1n 
t+t. 
Sau $ó thêm m"t l-p 10cm v8t li!u “xanh” lên trên.
Ti2p t)c thêm v8t li!u xen kQ các v8t li!u “xanh” và 
v8t li!u “nâu” cho $2n khi thùng = $Cy.

#0 s/n xu>t phân compost hoàn chOnh có th0 m>t t4 
14 ngày $2n 12 tháng (tùy vào v8t li!u s^ d)ng)

Phân hBu cA có th0 $,7c s^ d)ng cho cây trJng 
trong nhà, c/i thi!n tình tr%ng $>t và dùng làm phân 
bón. 

Có thL sA d0ng v:t liEu nào?

10cm

10cm

10cm

Th(t và x,Ang
Th(t gia cCm và cá
Ch>t th/i $J *n 
nhi;u dCu mi, ch>t 
béo
Tr:ng nguyên qu/
S/n phPm t4 sBa
Phân ng,1i và $"ng 
v8t
CS d%i có h%i
GF $ã qua x^ lK

Lá cây, rAm r%, cS khô
Gi>y và bìa $ã cNt 
h=y (tránh gi>y cán 
láng bóng và quá 
nhi;u màu)
VS tr:ng
Túi trà
PhCn cây gF $ã tOa bS

Nguyên 
liEu “Nâu”

•
•

•
•
•

VS trái cây và rau c=, và 
bã trái cây sau khi ép 
n,-c
Bánh mì, bánh donut, 
bánh quy, bánh quy 
giòn, $2 pizza, các lo%i 
mì cG
Bã cà phê xay
PhCn cây xanh $ã tOa bS
Các lo%i h%t ngG c+c ($ã 
n>u chính hoDc ch,a): 
g%o v.v.

Nguyên liEu 
“Xanh”

KHÔNG sA 
d0ng v:t 
liEu nào?

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

    L-U (
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Phòng tránh ô nhi]m 65t và n=Uc •

1. DBu mS th8i t1 nhà bKp

S' c+ tNc nghQn và ô nhiLm liên quan $2n ch>t béo, dCu mi và ch>t cáu cDn $ang ngày càng t*ng và các h+ 
thu dCu mi là bNt bu"c ph/i có trong các nhà hàng 3 m"t s+ n,-c. H+ thu dCu mi là cách $An gi/n $0 tách 
ch>t béo ra khSi n,-c th/i. #i;u này cho phép gi/m l,7ng ch>t béo và các h%t th/i ra trong h! th+ng thoát n,-c 
chính, ng*n ng4a tNc nghQn và ô nhiLm. Mi th4a nên $,7c th,1ng xuyên thu gom b3i m"t công ty có ch:c n*ng.
DCu *n ch,a l.n vào n,-c cGng cCn ph/i $,7c x^ lK $úng cách.

BJn r^a nhà b2p

#i0m ti2p c8n sA c>p #i0m ti2p c8n th: c>p

B0 sA c>p B0 th: c>p

nng thoát hAi

nng d.n $Cu ra

nng d.n $Cu vào

DCu mi

Thi2t b( chuy0n h,-ng dòng ch/y

M:c ch>t lSng bình th,1ng

nng d.n xuyên chéoTh'c phPm rNn

Ví d) cho h+ thu dCu mi

2. S8n ph[m t[y rAa, vE sinh cá nhân và vE sinh cC thL

Nhi;u s/n phPm liên quan $2n v! sinh ch:a hóa ch>t $"c h%i, ch>t gây ô nhiLm, ch>t b/o qu/n nhân t%o, tác 
$"ng $2n c/ hành tinh và s:c khSe c=a ng,1i dùng.

Nên ,u tiên các ch>t tPy r^a, các s/n phPm làm s%ch và các s/n phPm v! sinh cA th0 làm t4 các nguyên li!u 
hBu cA và thân thi!n v-i sinh thái cho khách l,u trú. Nhi;u gi/i pháp t' làm s^ d)ng nguyên li!u t' nhiên cGng 
khá dL t' th'c hi!n, chkng h%n nh, s^ d)ng gi>m nh, ch>t kh^ trùng cho b; mDt.

NhBng s/n phPm xanh luôn t+t hAn cho nhân viên, khách hàng và môi tr,1ng c=a b%n.

#i;u này cGng có th0 áp d)ng cho các b0 bAi, x^ lK bHng mu+i thay vì clo.
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Góc chuyên gia: s8n ph[m vE sinh cho hành tinh s9ch
#0 gi/m thi0u tác $"ng $2n môi tr,1ng cGng nh, $0 $/m b/o s' tho/i mái và b/o v! s:c khSe t+t 
hAn cho khách và nhân viên, Novotel Saigon Centre (http://www.novotel-saigon-centre.com) chO 
s^ d)ng các s/n phPm thân thi!n v-i môi tr,1ng cho công tác v! sinh (xà phòng, sBa tNm, dCu g"i 
$Cu) và tPy r^a.
#J v! sinh cá nhân s^ d)ng các th,Ang hi!u uy tín và $,7c làm t4 các s/n phPm t' nhiên trong khi 
t>t c/ các s/n phPm v! sinh $,7c khách s%n s^ d)ng $;u $,7c ch:ng nh8n thân thi!n v-i môi 
tr,1ng và h! sinh thái. 
Hai hành $"ng này là m"t phCn trong các hành $"ng bNt bu"c c=a ch,Ang trình Hành tinh 21 c=a 
AccorHotels v; trách nhi!m môi tr,1ng và xã h"i.

Góc chuyên gia: B8o tTn nguTn n=Uc cPa hT Inle
Trong khu v'c HJ Inle (Myanmar), du l(ch và nông nghi!p phát tri0n $ã thu hút nhi;u c, dân và du 
khách trong nhBng n*m gCn $ây. Tuy nhiên, vi!c v! sinh – v+n d& không ph/i là v>n $; khi c, dân 
s+ng trên hJ còn th,a th-t, $ã không theo k(p $à t*ng tr,3ng dân s+ t%i $(a ph,Ang. 
N,-c th/i không $,7c x^ lK hi!n nay th,1ng $,7c $,a v; tr'c ti2p tr3 l%i hJ.
Theo qu^ di s8n Inle (http://inleheritage.org/en/home), m"t t9 ch:c có m"t nhà hàng, m"t khách 
s%n và m"t tr,1ng $ào t%o khách s%n, $Jng th1i cGng là m"t thành viên c=a t9 ch:c ASSET-H&C, 
t@a l%c ngay t%i trung tâm c=a HJ Inle, $ã phát tri0n m"t gi/i pháp x^ lK n,-c th/i bHng $>t ng8p 
n,-c trong ph%m vi cA s3. N,-c th/i $,7c chuy0n liên t)c t4 khu v'c này sang khu v'c khác theo 
tr@ng l'c, và nó $,7c làm s%ch bHng cách s^ d)ng th'c v8t - m"t s+ có nguJn g+c t4 hJ Inle - và 
các vi sinh v8t s+ng trên nhBng cây này.
Gi/i pháp này $,a ra m"t mô hình b;n vBng cho các doanh nghi!p và c, dân c=a hJ $0 x^ lK 
n,-c th/i thSa $áng. H! th+ng có chi phí xây d'ng, b/o trì khá th>p, không s^ d)ng hóa ch>t và 
không cCn $i!n.

3. Phân bón và thuFc tr1 sâu

T,Ang t' nh, các s/n phPm v! sinh và làm s%ch, phân bón và thu+c tr4 sâu ch= y2u $,7c làm bHng 
hóa ch>t có h%i cho môi tr,1ng.
S^ d)ng phân hBu cA (do b%n hoDc các t9 ch:c bên ngoài t%o ra) làm phân bón t' nhiên và các ch>t 
$u9i muFi t4 thiên nhiên thân thi!n v-i h! sinh thái nh, tinh dCu s/ và/hoDc màn ch+ng muFi.
N2u v.n cCn các s/n phPm hóa ch>t, hãy gi/m tCn su>t s^ d)ng.

4. HE thFng xA l@ n=Uc th8i

B%n có trách nhi!m ph/i bi2t $i;u gì sQ x/y ra v-i n,-c th/i do các ho%t $"ng c=a b%n t%o ra: Nó $i 
$âu? Li!u nó có $,7c x^ lK tr,-c khi tr3 l%i v-i môi tr,1ng? B%n có th0 tái s^ d)ng m"t phCn l,7ng 
n,-c trong các cA s3 c=a riêng b%n sau khi x^ lK n,-c (ví d) nh, $0 d"i r^a nhà v! sinh)?
N2u không có h! th+ng x^ lK s<n có, hãy l>y thông tin v; các gi/i pháp x^ lK n,-c th/i dành riêng 
cho khách s%n, nhà hàng hoDc trung tâm $ào t%o c=a b%n.
M"t s+ gi/i pháp x^ lK t' nhiên cGng tJn t%i miLn là b%n có $= không gian. Hãy yêu cCu s' giúp $i 
c=a các chuyên gia.



GI$M THI&U VÀ 
THÍCH NGHI
• H! th+ng giao thông xanh
• Ch>t làm l%nh
• Mua sNm có tính toán và trách nhi!m
• T+i $a hóa $" th>m n,-c qua b; mDt 
    c=a khu v'c
• Gi/m hi!u :ng $/o nhi!t

41 GIYM THIeU VÀ THÍCH NGHI



42GIYM THIeU VÀ THÍCH NGHI

18 http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism, truy c8p ngày 12/04/2018.

V5n 67 là gì?
Bi2n $9i khí h8u là m"t trong nhBng thách th:c l-n nh>t $+i v-i nhân lo%i. Do 
ho%t $"ng c=a con ng,1i, nJng $" CO2 trong khí quy0n ngày càng t*ng, do 
$ó làm t*ng hi!u :ng nhà kính và d.n $2n s' nóng lên toàn cCu.
Tác $"ng c=a bi2n $9i khí h8u có th0 $ã $,7c nhìn th>y qua các cAn bão m%nh 
hAn và th,1ng xuyên hAn, lG l)t và h%n hán th,1ng xuyên, m'c n,-c bi0n dâng 
cao, và các hi!n t,7ng th1i ti2t c'c $oan khác.
#ó là các d>u hi!u cho th>y s' c>p thi2t c=a vi!c áp d)ng các bi!n pháp $0 
gi/m thi0u hAn nBa nguyên nhân c=a bi2n $9i khí h8u và thích :ng v-i h8u qu/ 
c=a nó.

Vì sao b9n ph8i quan tâm?
Du l(ch là m"t ngành công nghi!p $óng vai trò quan tr@ng $+i v-i bi2n $9i khí h8u và là 
m"t trong nhBng y2u t+ dL b( t9n th,Ang nh>t. Trong th'c t2, nh, UNWTO $ã cho bi2t, "khí 
h8u là m"t nguJn l'c thi2t y2u cho du l(ch, và $Dc bi!t là cho các lo%i hình du l(ch bãi bi0n, 
thiên nhiên và th0 thao mùa $ông. Thay $9i khí h8u và th1i ti2t 3 các $(a $i0m du l(ch và 
các qu+c gia du l(ch có th0 /nh h,3ng $áng k0 $2n s' tho/i mái c=a du khách và quy2t 
$(nh du l(ch c=a h@.
Thay $9i nhu cCu và dòng khách du l(ch sQ có tác $"ng $2n các doanh nghi!p du l(ch và 
c"ng $Jng c=a qu+c gia $ó, cGng nh, /nh h,3ng $2n các l&nh v'c liên quan nh, nông 
nghi!p, th= công m? ngh! hoDc xây d'ng”(18).
Do $ó, bi2n $9i khí h8u sQ tr3 thành m+i quan tâm ,u tiên $+i v-i các tác nhân du l(ch.
Ngoài tiêu th) n*ng l,7ng tr'c ti2p, ngành du l(ch nhà hàng khách s%n và *n u+ng có th0 
áp d)ng các bi!n pháp khác $0 gi/m phát th/i khí nhà kính (các bi!n pháp gi/m thi0u), 
trong khi ngành cGng ph/i t' chuPn b( và t*ng kh/ n*ng ch+ng ch@i v-i thiên tai $0 h%n 
ch2 chi phí nhân l'c và tài chính (bi!n pháp thích nghi).
PhCn hi!n t%i cung c>p thêm l1i khuyên $0 gi/m thi0u s' bi2n $9i c=a môi tr,1ng do các 
ho%t $"ng ph)c v) khách s%n và *n u+ng gây ra cGng nh, h%n ch2 nhBng r=i ro do s' nóng 
lên toàn cCu.
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Giao thông xanh •

Ph,Ang ti!n v8n chuy0n là nguyên nhân chính gây ra khí th/i nhà kính do khí th/i t4 quá trình $+t 
cháy nhiên li!u c=a xe hAi, tàu l^a và máy bay.

h góc $" nhà hàng, khách s%n hoDc cA s3 giáo d)c ngành d(ch v), nhBng hành $"ng sau có th0 góp phCn 
làm gi/m khí th/i nhà kính:
•Cung c>p t>m ph= b/o v! và khu v'c $8u xe $%p an ninh $0 khuy2n khích khách ch@n xe $%p làm 
ph,Ang ti!n di chuy0n chính.
•LNp $Dt tr%m s%c $i!n $0 khuy2n khích vi!c s^ d)ng các ph,Ang ti!n giao thông ít th/i khí.
•Cung c>p thông tin và $,a ra ,u $ãi cho vi!c s^ d)ng giao thông công c"ng cho khách du l(ch, nhân 
viên và h@c viên.
•Có l(ch trình v8n chuy0n khách c) th0 (xe trung chuy0n) n2u v( trí 3 khu v'c hIo lánh.
•Ch@n ph,Ang ti!n giao thông xanh trong chuFi cung :ng nguyên v8t li!u và trong v8n hành c=a cA s3 
(nhà cung :ng s^ d)ng ph,Ang ti!n giao thông xanh, ph)c v) giao th:c *n bHng xe $%p hoDc xe s^ d)ng 
$i!n, v.v.)
•Khuy2n khích du khách s^ d)ng d(ch v) “du l(ch ch8m” (sinh thái và t+t cho môi tr,1ng hAn) vì nó khuy2n 
khích vi!c s^ d)ng các ph,Ang th:c v8n t/i t8p th0 nh, xe l^a, xe buKt, xe chung, v.v. thay vì các chuy2n 
bay.

Ch5t làm l9nh •

Ch>t làm l%nh là m"t h7p ch>t th,1ng $,7c tìm th>y 3 tr%ng thái lSng hoDc khí. Nó dL dàng h>p 
th) nhi!t t4 môi tr,1ng và có th0 cung c>p $i!n l%nh hoDc $i;u hòa không khí khi k2t h7p v-i các 
thành phCn khác nh, máy nén và thi2t b( bay hAi.
Các lo%i ch>t làm l%nh $,7c s^ d)ng trong h! th+ng $i;u hòa nên $,7c $Dc bi!t chú K. 
Ch>t làm l%nh c=a $i;u hòa có th0 gây h%i cho khí quy0n bHng cách góp phCn làm t*ng s' nóng 
lên toàn cCu hoDc làm hSng l-p ôzôn.

Trong su+t n^a sau c=a th2 kE 20, gCn nh, t>t c/ các máy $i;u hòa không khí s^ d)ng 
chloroouorocarbons (CFCs) làm ch>t làm l%nh. Hi!n nay, hCu h2t các h! th+ng $i;u hòa không khí 
s^ d)ng chloroouorocarbons $,7c halogen hóa (HCFCs nh, R-22) làm ch>t làm l%nh, nh,ng c/ hai 
hóa ch>t $;u là các ch5t quan trJng làm suy gi8m tBng ôzôn        và gây ra HiEn t=>ng 
nóng lên toàn cBu (GWP).

Các ch>t làm l%nh khác nh, HFC hoDc HFO tuy không h; có ti7m n<ng gây h9i tBng ozone 
(ODP)       nh,ng chúng v.n có kh/ n*ng gây ra hi!n t,7ng nóng lên toàn cCu (GWP) cao. Do 
v8y, s' cân bHng giBa ODP và GWP nên $,7c cân nhNc khi s^ d)ng ch>t làm l%nh cho $i;u hòa.

Góc chuyên gia: t1 th;c <n 6Kn nhiên liEu s9ch
h Campuchia, m"t doanh nghi!p xã h"i có tên là Naga Earth (https://www.nagaearth.org) tái 
ch2 dCu *n th/i t4 các khách s%n và nhà hàng $0 s/n xu>t dCu diesel sinh h@c và xà phòng. DCu 
diesel sinh h@c ít gây h%i cho môi tr,1ng vì nó không th/i ra nhi;u khí nhà kính khi b( $+t cháy (ít 
hAn 90% l,7ng khí th/i hydrocacbon $,7c th/i ra, gi/m 50% l,7ng khí th/i carbon dioxide và 
không th/i sulphate so v-i nhiên li!u c9 $i0n). Nhiên li!u s%ch này sau $ó $,7c bán theo giá th( 
tr,1ng t%i $(a ph,Ang cho ph,Ang ti!n v8n t/i hoDc máy phát $i!n. Công ty cGng $/m b/o dCu $ã 
s^ d)ng không $,7c th/i bS vào môi tr,1ng hoDc b( các cA s3 *n u+ng không $/m b/o v! sinh an 
toàn th'c phPm khác tái s^ d)ng. #0 tái ch2 nhi;u nh>t có th0, Naga Earth cGng s/n xu>t xà phòng 
thân thi!n v-i môi tr,1ng t4 ph/n :ng nhiên li!u sinh h@c chi2t xu>t t4 glycerin. H@ cung c>p xà 
phòng này cho nhBng ng,1i =ng h" h@ và sQ s-m có th0 phân ph+i r"ng rãi cho trI em thông qua 
các ch,Ang trình v! sinh c=a các t9 ch:c phi chính ph= $+i tác.
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Tên lo%i khí 
làm l%nh 

$,7c tìm th>y 
trên thân máy 

nóng. 

Mua s?m có tính toán và trách nhiEm •

1. Mua s?m có trách nhiEm

Các cA s3 kinh doanh có th0 góp phCn c/i thi!n hoDc phá h=y môi tr,1ng (và xã h"i) khi l'a ch@n 
nhà cung c>p nguyên v8t li!u và d(ch v). Qu/ $úng nh, v8y, m"t s/n phPm t%o ra ít nhi;u $;u ch(u 
trách nhi!m v; môi tr,1ng và $1i s+ng con ng,1i xung quanh, d'a trên quá trình t%o ra s/n phPm $ó: 
kho/ng cách $,a s/n phPm $2n ng,1i tiêu dùng cu+i cùng, $i;u ki!n làm vi!c c=a ng,1i t%o ra s/n 
phPm $ó, và tùy thu"c vào vi!c s^ d)ng s/n phPm $ó.

Mua sNm có trách nhi!m ngh&a là có góc nhìn sâu hAn v; vòng 6Ii cPa mNt s8n ph[m hoHc 
dOch v0       tr,-c khi s^ d)ng hoDc mua sNm. Quá trình tìm hi0u bao gJm:
•Nguyên li!u làm ra s/n phPm (nguyên li!u thô)
•#i;u ki!n làm vi!c c=a ng,1i t%o ra s/n phPm
•S/n phPm $2n t4 $âu và bHng ph,Ang ti!n gì?
•S/n phPm có $,7c $óng gói không? BHng ch>t li!u gì? Có cCn thi2t ph/i $óng gói không?
•S/n phPm $ó sQ $,7c s^ d)ng nh, th2 nào? Vòng $1i ngNn hay dài?
•S/n phPm sQ $,7c x^ lK nh, th2 nào sau khi s^ d)ng xong? Có th0 tái ch2 hoDc tái s^ d)ng không?

Trên h2t, mua sNm có trách nhi!m cCn xác $(nh li!u d(ch v) hay s/n phPm $ó có th'c s' cCn thi2t hay 
có th0 gi/n l,7c b-t – áp d)ng nh, quy lu8t trong quá trình “t4 ch+i s^ d)ng/gi/m thi0u s^ d)ng, tái 
s^ d)ng, tái ch2”.

Phát th/i khí nhà kính t4 thi2t b( làm l%nh - thông tin cho khách s%n, Susanne Becken và Katja 
Becken, #%i h@c Griffth, 2015. Truy c8p ngày 16/04/2018.
http://www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/03/Greenhouse-gas-emissions-from-refrigerantsfinal.pdf

Thu mua có trách nhi!m, Green Hotelier, 2012.
Truy c8p ngày 16/04/2018.
http://www.greenhotelier.org/our-themes/responsible-procurement

M"t lo%i $i;u hòa thích h7p v-i m"t 
lo%i ch>t làm l%nh khác nhau, có 
ngh&a là b%n cCn $,a ra l'a ch@n 
sáng su+t khi mua thi2t b( AC. Sau 
$ây là các khí gas khác nên $,7c s^ 
d)ng $0 thay th2 lo%i khí R-22 cG gây 
h%i cho môi tr,1ng (x2p theo m:c $" 
thân thi!n v-i môi tr,1ng t4 th>p $2n 
cao):
•COj
•R-290 or R-600A
•R-32
•R-134A
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Góc chuyên gia: 4n Z 6Oa ph=Cng, và suy ngh_ cho quFc tK
Khách s%n, La Veranda Resort Phu Quoc (http://www.laverandaresorts.com) có qu? $>t 
1.000 mj dùng $0 trJng các lo%i rau và rau nêm hBu cA s^ d)ng cho các nhà hàng trong khách 
s%n.
Khách s%n t' làm thu+c tr4 sâu và phân bón và không cho phép s^ d)ng v8t li!u t9ng h7p trong t>t 
c/ các quy trình trong trang tr%i. M"t hFn h7p các lo%i th'c v8t khác nhau v-i $Dc tính di!t côn 
trùng $,7c s^ d)ng $0 s/n xu>t thu+c tr4 sâu hBu cA, hoàn toàn an toàn cho con ng,1i và môi 
tr,1ng. #0 bón phân cho $>t, khách s%n s^ d)ng phân bón làm t4 b"t khô (b"t khô $,7c làm t4 
máu $"ng v8t), m8t $,1ng (s/n phPm mía) và phân hBu cA. Vermicompost là s/n phPm c=a quá 
trình = phân s^ d)ng sâu Red Wiggle: ch>t th/i nhà b2p $ã $,7c b*m nhS, ch>t th/i xanh/v,1n 
và phân bò $,7c tái ch2 làm v8t li!u $áy và chuy0n thành sâu phân =. K? thu8t này và th'c hành 
luân canh $/m b/o m"t lo%i $>t lành m%nh và các s/n phPm ch>t l,7ng.
Trang tr%i $,7c t,-i bHng cách s^ d)ng h! th+ng t,-i n,-c trên $Cu chO phân ph+i l,7ng n,-c cCn 
thi2t lên rau $0 tránh d, th4a và mFi lo%i cây $,7c cung c>p v-i l,7ng n,-c thích h7p, tùy thu"c 
vào $" sâu g+c c=a nó. Vi!c b9 sung phân hBu cA vào $>t sQ làm gi/m nhu cCu n,-c c=a cây.
H! th+ng này t%o ra nhi;u l7i ích cho khu nghO mát, bao gJm:
• Gi/m chi phí $Cu vào
• S/n xu>t rau và rau t,Ai cho nhà hàng
• Gi/m chi phí x^ lK rác th/i v,1n và ch>t th/i th'c phPm
Tác $"ng c=a m"t trang tr%i hBu cA trên môi tr,1ng cGng r>t tích c'c, vì nó t%o ra m"t lo%i $>t lành 
m%nh hAn, làm gi/m khí nhà kính, và gi/m ch>t th/i v,1n và ch>t th/i th'c phPm.
La Veranda Resort Phú Qu+c b9 sung h! th+ng tìm nguJn cung :ng th'c phPm b;n vBng này bHng 
cách th'c hi!n l!nh c>m s^ d)ng 6 loài cá b( $e do%, tuân th= các nguyên tNc toàn cCu c=a 
AccorHotels (các loài cá m8p, cá $u+i, cá ng4 vây xanh, cá mú, cá tCm và cá chình). M"t danh 
sách b9 sung c=a 16 loài cCn tránh 3 châu Á sQ $,7c thông báo cho nhân viên.

Ratilanna Riverside Spa Resort Chiang Mai (http://www.ratilannachiangmai.com), 3 mi;n 
BNc Thái Lan, cGng cam k2t gi/m thi0u tác $"ng môi tr,1ng liên quan $2n s/n xu>t và d(ch v) th'c 
phPm thông qua chính sách tìm nguJn cung :ng có trách nhi!m: 

2. Trong quy trình làm ra th;c <n:

M/ng Pm th'c là trái tim c=a ngành d(ch v), nên vi!c chú tr@ng t-i s' /nh h,3ng $2n môi tr,1ng c=a 
nguyên li!u thô trong quá trình ch2 bi2n là c'c kM cCn thi2t. Trong th'c t2, ngay c/ th:c *n $ã qua ch2 
bi2n cGng gây /nh h,3ng $2n môi tr,1ng, liên quan $2n con $,1ng v8n chuy0n th:c *n $2n ng,1i 
tiêu dùng cu+i cùng; và c/ quá trình ch2 bi2n ra th:c *n cGng có th0 thân thi!n hoDc gây h%i cho môi 
tr,1ng xung quanh.

Cách h%n ch2 s:c /nh h,3ng tiêu c'c c=a quá trình ch2 bi2n và v8n chuy0n th:c *n nên $,7c th'c 
hi!n nh, sau:
•Thi2t k2 th'c $An thích h7p v-i các nguyên v8t li!u s<n có theo mùa t%i $(a ph,Ang cho c*n tin và nhà 
hàng.
•Ch@n s/n phPm $(a ph,Ang có nguJn g+c $(a lK gCn hAn.
•bu tiên các s/n phPm t4 s/n xu>t nông nghi!p b;n vBng hoDc các ph,Ang pháp $ánh bNt cá không gây 
h%i môi tr,1ng bi0n.
•TrJng rau hBu cA và/hoDc v,1n rau dùng làm gia v( cho nhà b2p.
•#Dc bi!t chú K $2n các loài có nguy cA tuy!t ch=ng t%i $(a ph,Ang và trên toàn cCu, nên b( c>m hoàn 
toàn khSi th'c $An c=a nhà hàng.

Các bi!n pháp $ó cGng $óng góp tích c'c vào s' phát tri0n kinh t2 $(a ph,Ang cGng nh, s' hài lòng 
c=a khách hàng và ng,1i dùng.
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t4 ngày m3 c^a, khách s%n quy2t $(nh chO mua các s/n phPm trJng t%i $(a ph,Ang khi nói $2n th(t 
l7n, th(t gà, rau và trái cây. #0 làm nh, v8y, nhóm $ã kh/o sát các nhà cung c>p và $/m b/o rHng 
các s/n phPm c=a h@ $,7c s/n xu>t t%i $(a ph,Ang. Theo khách s%n, vi!c mua các s/n phPm $(a 
ph,Ang giúp cNt gi/m chi phí th:c *n kho/ng 30%!
#+i v-i các s/n phPm không th0 tìm th>y 3 $(a ph,Ang (bao gJm c/ th(t bò hoDc cá), khách s%n 
cGng $ã xây d'ng các h,-ng d.n nghiêm ngDt phù h7p v-i tham v@ng môi tr,1ng toàn di!n c=a 
nó. T>t c/ các nhà cung c>p $,7c kK h7p $Jng cho các s/n phPm này ph/i có chính sách môi 
tr,1ng, ngh&a là h@ không nên s^ d)ng hóa ch>t hoDc ch>t t*ng tr,3ng cho gia súc hoDc cá và quy 
trình s/n xu>t c=a h@ không $,7c phá h=y môi tr,1ng thông qua vi!c làm ô nhiLm không khí hoDc 
n,-c.

Góc chuyên gia: C8m h;ng t1 6Oa ph=Cng vUi thiKt kK 6Nc 6áo
Khách s%n The Amanjaya Pancam Suites Hotel (http://www.amanjaya-suites-phnom-penh.com), 3 Phom 
Penh, Campuchia $ã liên k2t v-i các ngh! nhân và s^ d)ng v8t li!u $(a ph,Ang $0 trang trí 21 phòng khách 
s%n và khu v'c sinh ho%t chung. Quy2t $(nh này $,7c thúc $Py b3i mong mu+n t%o ra m"t phong cách $"c 
$áo cho khách s%n và mong mu+n gi-i thi!u và thúc $Py s' phát tri0n c=a hàng th= công $(a ph,Ang t4 $"i 
ngG qu/n lK. 
Ví d), t>t c/ các $J n"i th>t và sàn gF $ã $,7c th'c hi!n cách $ây 15 n*m t4 gF hJng $(a ph,Ang (tr,-c khi 
vi!c phá h=y r4ng tr3 thành m"t v>n $; l-n c=a Campuchia). L)a Campuchia có th0 $,7c tìm th>y trong nhi;u 
mDt hàng trang trí nh, 3 phCn $Cu gi,1ng, bao g+i, rèm c^a hoDc ch)p $èn màu. T>t c/ các mô hình $,7c 
th'c hi!n b3i các ngh! nhân và th7 may $"c l8p, $,7c thi2t k2 màu sNc phù h7p v-i t4ng phòng khác nhau. 
Các m/nh l)a $,7c cNt d, $,7c t8n d)ng làm các túi nhS $'ng máy s>y tóc trong phòng tNm cho khách. 
Khách s%n cGng có nhi;u tác phPm ngh! thu8t (tác phPm $iêu khNc bHng gF, tranh truy;n th+ng, $J g+m...) 
$,7c s/n xu>t b3i các nhà s/n xu>t $(a ph,Ang, nhHm qu/ng bá các y2u t+ truy;n th+ng và phong cách trang 
trí truy;n th+ng c=a Campuchia.
MDc dù các s/n phPm $(a ph,Ang th,1ng $òi hSi ph/i b/o v! và ch*m sóc $Dc bi!t so v-i các s/n phPm 
công nghi!p, chúng cGng mang l%i nhi;u l7i ích: dL dàng làm m-i và s^a chBa, giá mua th>p hAn, dL thay 
$9i thi2t k2 (màu sNc và hình d%ng), có th0 $Dt hàng v-i s+ l,7ng ít hoDc th8m chí $Dt hàng 1 s/n phPm... T>t 
c/ nhBng l7i th2 này thu8n l7i cho vi!c t%o ra s' $"c $áo cho t4ng phòng c=a khách s%n, và có th0 khi2n 
khách s%n tr3 nên $"c $áo và n9i ti2ng hAn trên ph,Ang di!n qu/ng bá ra qu+c t2. 

3.  Trong các ho9t 6Nng khác:

Trong môi tr,1ng khách s%n, nguJn g+c và quá trình cung :ng nguyên v8t li!u cGng r>t quan tr@ng trong vi!c 
phát tri0n theo xu h,-ng thân thi!n v-i môi tr,1ng c=a khách s%n $ó. D,-i $ây là m"t s+ mRo nhHm nâng cao 
tính thân thi!n v-i môi tr,1ng cho các khách s%n:
•bu tiên $J n"i th>t $,7c làm b3i các ngh! nhân $(a ph,Ang, s^ d)ng nguyên li!u $(a ph,Ang, $,7c trJng 
theo xu h,-ng b;n vBng môi tr,1ng.
•#+i v-i kh*n tr/i gi,1ng và các lo%i v/i khác ($Jng ph)c, rèm c^a, th/m), nên s^ d)ng v/i $,7c s/n xu>t 
t4 nguJn g+c t' nhiên hAn (nh, bông hoDc v/i lanh).
•Khi có th0, hãy qu/ng bá các s/n phPm t4 các v8t li!u $,7c tái s^ d)ng và tái ch2 (ví d) nh, $+i v-i 
phòng tNm và $J n"i th>t).

T>m $Cu gi,1ng thi2t k2 $,7c làm riêng bHng gF 
hJng sNc và l)a thô, $Jng màu v-i g+i

#èn hoa sen và g+i $Jng màu theo các m.u 
$,7c làm riêng bHng l)a thô

B+ c)c c*n phòng, cùng các s/n phPm: tranh c=a 
h@a s& b/n $(a lJng khung kính, h"p làm t4 hoa lan 

d% h,Ang, v/i ikat t4 tOnh Takeo
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TFi 6a hóa 6N th5m n=Uc qua b7 mHt cPa khu vGc •

Cùng v-i s' bi2n $9i khí h8u toàn cCu, bão và lG l)t càng diLn ra th,1ng xuyên v-i c,1ng $" ngày 
càng m%nh hAn, $Dc bi!t t%i khu v'c #ông Nam Á. T+i ,u hóa vi!c thoát n,-c thông qua b; mDt, th>m 
xu+ng tCng n,-c ngCm $óng vai trò quan tr@ng trong vi!c gi/m thi0u ng8p l)t cho khu v'c $(a ph,Ang 
và gi/m tác $"ng x>u $2n nguJn n,-c ngCm.

M"t cách $0 tFi =u hóa viEc thoát n=Uc thông qua b7 mHt      là gi/m thi0u bê tông hóa b; 
mDt $>t. Trong tr,1ng h7p cCn làm $,1ng $i, nên s^ d)ng các lo%i ch>t li!u có kh/ n*ng cho n,-c $i 
xuyên qua.

Ví d) v; các b; mDt ph9 bi2n th,1ng $,7c s^ d)ng (xem hình minh h@a bên d,-i, theo chi;u kim $Jng 
hJ t4 trên xu+ng):
•Ph= xanh b; mDt $>t
•#á sSi
•VOa hè là d%ng bê tông có lF

Gi8m hiEu ;ng 68o nhiEt •

V8t li!u s^ d)ng trong các công trình $ô th( th,1ng h>p th) và th/i ng,7c ra nhi!t t4 mDt tr1i, t%o hi!u 
:ng nóng hAn cho công trình. Hi!n t,7ng này $,7c g@i là hiEu ;ng 68o nhiEt 6ô thO (HIE)      , 
và nó góp phCn làm t*ng nhi!t $" .

Trái #>t, v+n d& $ã và $ang nóng lên do hi!n t,7ng bi2n $9i khí h8u. H! th+ng vOa hè lát g%ch có lF 
(xem hình 3 trên), các khu v'c cây xanh và cây c+i sQ giúp gi/m HIE và nh1 v8y khách l,u trú sQ c/m 
th>y tho/i mái hAn.
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THU`T NG+ VÀ Ta VI!T TbT
•HE sF hiEu qu8 n<ng l=>ng (COP): Hi!u qu/ c=a m"t h! th+ng l%nh có th0 $,7c $o l,1ng bHng h! s+ 
hi!u qu/ n*ng l,7ng (COP). COP $,7c tính nh, sau: Công su>t làm l%nh c=a h! chia cho $i!n n*ng tiêu th). 
H! s+ COP càng cao, m:c $" ti2t ki!m $i!n càng nhi;u.

•HiEu qu8 ho9t 6Nng: #0 ho%t $"ng hi!u qu/ và ti2t ki!m, m"t quy trình cCn s^ d)ng t+i thi0u $Cu vào $0 
cho $Cu ra t+i $a. #+i v-i h! th+ng l%nh, $Cu vào là l,7ng $i!n s^ d)ng và $Cu ra là công su>t làm l%nh.

•ChQ sF nóng lên toàn cBu (GWP): ChO s+ nóng lên toàn cCu là chO s+ th0 hi!n l,7ng nhi!t mDt tr1i b( giB 
l%i trong bCu khí quy0n do khí th/i nhà kính và th1i gian b( giB. 

•Khí nhà kính (GHG): Khí nhà kínhplà nhBng khí có kh/ n*ng h>p th) cácpb:c x%psóng dài (hJng ngo%i) 
$,7c ph/n x% t4 b; mDt Trái #>t khi $,7c chi2u sáng bHng ánh sáng mDt tr1i, sau $ó phân tán nhi!t l%i cho Trái 
#>t, gây nênphi!u :ng nhà kính.

•HiEu ;ng 68o nhiEt 6ô thO (HIE): V8t li!u s^ d)ng trong khu $ô th( th,1ng h>p th) và th/i ng,7c ra nhi!t 
t4 mDt tr1i, t%o môi tr,1ng vi khí h8u nóng hAn. Hi!n t,7ng này $,7c g@i là hi!u :ng $/o nhi!t.

•Giá trO vòng 6Ii: Giá tr( vòng $1i $,7c s^ d)ng $0 xác $(nh m"t d(ch v) hoDc s/n phPm $ã mua có trách 
nhi!m v-i môi tr,1ng xung quanh hay không, bHng cách tính toán các chi phí bS ra t4 lúc s/n xu>t/cung c>p 
t-i khi h2t s^ d)ng.

•M:t 6N công su5t chiKu sáng (LPD): M8t $" công su>t chi2u sáng (LPD), là t9ng công su>t c=a t>t c/ 
các ánh sáng trong không gian chia cho di!n tích c=a không gian, $,7c tính bHng W/mj.

•Ch5t làm hcng tBng ozone: Các ch>t $ã $,7c khoa h@c ch:ng minh có th0 gây h%i cho tCng ozone. Các 
ch>t này th,1ng $,7c s^ d)ng trong các h! th+ng máy l%nh, t= l%nh, trong các ch>t tPy r^a ,ch>t giDt quCn áo 
khô, v.v.

•Ti7m n<ng gây h9i tBng ozone (ODP): M:c $" gây suy thoái trên lK thuy2t c=a m"t ch>t c) th0 gây ra 
cho tCng ozone – tCng b/o v! Trái #>t khSi b:c x% nhi!t và nh1 $ó b/o v! cu"c s+ng c=a con ng,1i. S' suy 
thoái này x/y ra khi ch>t $ó phá h=y khí ozone trong khí quy0n.

•ThIi gian hoàn vFn: #ó là kho/ng th1i gian cCn thi2t $0 thu hJi chi phí $Cu t,. Th1i gian hoàn v+n c=a 
m"t kho/n $Cu t, hoDc d' án nh>t $(nh là m"t y2u t+ quan tr@ng, vì các nhà $Cu t, th,1ng không mong mu+n 
m"t kho/ng th1i gian hoàn v+n quá dài.

•Môi ch5t làm l9nh: Môi ch>t làm l%nh là m"t h7p ch>t th,1ng $,7c tìm th>y 3 tr%ng thái lSng hoDc khí. 
Nó dL dàng h>p th) nhi!t t4 môi tr,1ng và có th0 t%o ra công su>t $ông l%nh hoDc $i;u hòa không khí khi k2t 
h7p v-i các thành phCn khác nh, máy nén và thi2t b( bay hAi.

•'N th5m n=Uc qua b7 mHt khu vGc: là kh/ n*ng cho n,-c $i xuyên qua c=a m"t b; mDt khu v'c, $óng 
vai trò quan tr@ng trong vi!c gi/m thi0u ng8p l)t cho khu v'c $(a ph,Ang và gi/m tác $"ng x>u $2n nguJn n,-c 
ngCm. 

•H5p th0 nhiEt mHt trIi: #ây là thu8t ngB ám chO s' gia t*ng nhi!t n*ng c=a m"t không gian, v8t th0, hoDc 
k2t c>u khi chúng h>p th) b:c x% mDt tr1i.

•V:t liEu cách nhiEt: #ây là m"t thu8t ngB chung $,7c s^ d)ng $0 mô t/ các s/n phPm làm gi/m hi!n t,7ng 
thoát nhi!t hoDc t*ng nhi!t c=a thi2t b( bHng cách cung c>p m"t rào c/n giBa các khu v'c có s' chênh l!ch $áng 
k0 v; nhi!t $" (ví d) bên trong và bên ngoài).
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Thi2t b( ph/n quang: © Sarawut Muensang/Shutterstock.com
C/m bi2n chuy0n $"ng: © Pixabay.com
Công tNc chuy0n th1i gian th= công: © KVDP [Mi;n công c"ng], t4 Wikimedia Commons
Công tNc và khóa dùng thI: © ABB Photo/Shutterstock.com
C)c nóng c=a Thi2t b( $i;u hòa không khí: © Artelia
C)c nóng c=a Thi2t b( $i;u hòa không khí (hình /nh camera th,1ng và camera hJng ngo%i): © Artelia
H! th+ng s^ d)ng nhi!t n*ng l,7ng mDt tr1i: © Artelia
ThI Green Earth: © Khách s%n The Rembrandt Bangkok
Ví d) v; h! th+ng t,-i nhS gi@t: © AJCespedes/Shutterstock.com
Ví d) v; h! th+ng t,-i phun: © Pixabay.com
BUFFET: © PATA
Ví d) v; s/n phPm có nguJn g+c t4 $(a ph,Ang: © Khách s%n Amanjaya Pancam Suites 
Ph= xanh b; mDt $>t: © Artelia
VOa hè lát g%ch bê tông có lF: © Immanuel Giel [Mi;n công c"ng], t4 Wikimedia Commons
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19 http://www.greenbeltmovement.org/get-involved/be-a-hummingbird, truy c8p ngày 02/04/2018.

M"t câu chuy!n c9 tích truy;n c/m h:ng(19) $0 khép l%i h,-ng d.n 
này và bNt $Cu hành $"ng!

Câu chuy!n v; chú chim ruJi nói v; m"t khu r4ng l-n b( cháy. 

T>t c/ $"ng v8t trong r4ng $;u ch%y ra khSi r4ng và sBng s1 khi nhìn 
r4ng b+c cháy, và chúng $;u c/m th>y r>t choáng ng7p, b>t l'c. 
Ngo%i tr4 chú chim ruJi bé nhS.

Chú chim ruJi nói: “Tôi sQ làm gì $ó $0 ng*n chDn $ám cháy này.”

Chú chim ruJi li;n bay t-i con su+i gCn nh>t và l>y m"t gi@t n,-c. 
Chú th/ gi@t n,-c lên ng@n l^a, và bay lên bay xu+ng, lên và xu+ng, 
lên và xu+ng… nhanh nh>t trong kh/ n*ng c=a chú.

Trong khi $ó, t>t c/ các con v8t khác - l-n hAn chú r>t nhi;u nh, voi, 
v-i vòi to có th0 mang nhi;u n,-c hAn – chO $:ng $ó, b>t l'c, và 
chúng nói v-i chú chim ruJi: “B%n ngh& b%n làm $,7c gì? B%n quá 
bé nhS! L^a quá l-n! Cánh c=a b%n quá nhS, mS c=a b%n quá nhS, 
b%n chO mang $,7c m"t gi@t n,-c bé nhS mFi lCn thôi.”

Nh,ng ngay khi nhBng con v8t khác ti2p t)c can ng*n, chú chim 
ruJi, không phí chút th1i gian nào, l8p t:c nói v-i chúng rHng:

“Tôi 6ang làm nhYng gì tFt nh5t 
trong kh8 n<ng cPa mình.”

Theo l1i k0 c=a Giáo s, Wangari Maathai, nhà sáng l8p Phong 
trào Vành #ai Xanh và ng,1i $o%t gi/i Nobel Hòa bình n*m 

2004.

CÂU CHUY)N Ve CHÚ CHIM RUdI
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