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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Hội An là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam có nhiều khu 

phố cổ được xây từ thế kỷ 16 và vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến 

nay. Trong các tài liệu cổ của phương Tây, Hội An được gọi Faifo. Phố 

cổ Hội An được công nhận là một di sản thế giới UNESCO từ năm 

1999.  Hiện nay chính quyền sở tại đang tích cực khôi phục các di tích, 

đồng thời phát triển thành một thành phố du lịch. Hội An đã đươc công 

nhận là đô thị loại III và đã được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh 

Quảng Nam. 

Song song với sự phát triển về du lịch thì ngành kinh doanh dịch 

vụ khách sạn phục vụ cho nhu cầu tham quan, nghỉ mát của du khách 

cũng tăng theo. Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Quảng Nam: Hiện Hội An có tổng cộng khoảng 75 khách sạn trong 

đó có 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao (Khách sạn Palm Garden và 

khách sạn Cát Vàng), 11 khách sạn 4 sao, 13 khách sạn 3 sao và 15 

khách sạn 2 sao. Hiện nay, Hội An ngày càng có nhiều dịch vụ vui chơi 

giải trí phục vụ khách du lịch sau 24 giờ được hình thành, cũng như 

nhiều sự kiện du lịch khác được tổ chức sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều 

du khách đến với Hội An, mang thêm nhiều cơ hội kinh doanh cho lĩnh 

vực khách sạn. 

Kinh doanh khách sạn cũng được xem như là một phần của ngành 

công nghiệp du lịch, phải được nhận thức rằng chất thải quá nhiều có thể 

có tác động nghiêm trọng cho toàn bộ ngành công nghiệp bởi vì một địa 

điểm bị ô nhiễm sẽ không thu hút khách du lịch. Trong nhiều khía cạnh 

ngành công nghiệp khách sạn tương tự như bất kỳ ngành công nghiệp 

truyền thống về tiêu thụ tài nguyên và thế hệ chất thải; sự khác biệt duy 

nhất là nó không sản xuất một sản phẩm vật chất, mà thay vào đó cung 

cấp các dịch vụ cho khách hàng của mình. Các vấn đề chính được đặt ra 

là làm thế nào để hạn chế tối đa nguồn tài nguyên tiêu thụ, tiết kiệm năng 

http://hoian.vn/pho-co-hoi-an
http://hoian.vn/pho-co-hoi-an
http://hoian.vn/tag/du-lich-hoi-an/
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lượng, chất thải phát sinh và tổng thể tác động đến môi trường trong khi 

vẫn duy trì cao nhất có thể chất lượng dịch vụ. Bên cạnh sự phát triển về 

kinh doanh dịch vụ thì các vấn đề môi trường cũng nảy sinh kèm theo 

như vấn đề nước thải, chất thải rắn, khí thải [6]. 

Trước đây, lối suy nghĩ của chúng ta trong việc giải quyết ô nhiễm 

môi trường vẫn tập trung sử dụng các phương pháp truyền thống xử lý 

chất thải mà không chú ý đến nguồn gốc phát sinh của chúng. Do vậy, 

chi phí quản lý chất thải ngày càng tăng nhưng ô nhiễm ngày càng nặng. 

Các ngành công nghiệp, dịch vụ phải chịu hậu quả nặng nề về mặt kinh 

tế và mất uy tín trên thị trường. Để thoát khỏi sự bế tắc này, cộng đồng 

công nghiệp càng ngày càng trở nên nghiêm túc hơn trong việc xem xét 

cách tiếp cận sản xuất sạch hơn. 

Sản xuất sạch hơn (SXSH) được nhận thức là sự cần thiết của thời 

đại, đi ngược lại dây chuyền sản xuất, chủ động ngăn ngừa giảm thiểu 

chất thải tại nơi phát sinh, là một cách tiếp cận chủ động, toàn diện, một 

trong những công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho sự phát triển bền vững. 

SXSH không ngăn cản sự phát triển, nó chỉ yêu cầu sự phát triển 

phải bền vững về mặt môi trường sinh thái. Cũng không nên cho rằng 

SXSH chỉ là một chiến lược về môi trường bởi nó cũng liên quan đến lợi 

ích kinh tế qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng 

cũng như giảm chi phí bỏ ra để xử lý chất thải. 

Xuất phát từ nhận thức trên, đề tài“Nghiên cứu áp dụng sản xuất 

sạch hơn cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn trên địa bàn thành 

phố Hội An” được hình thành nhằm giúp cho doanh nghiệp đạt được lợi 

ích kinh tế và hướng tới phát triển bền vững. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu tổng quát 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

   - Đánh giá các hoạt động dịch vụ và các vấn đề môi trường của 

02 khách sạn được lựa chọn. 
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   - Xây dựng các mức tiêu thụ riêng (nước, năng lượng, nhiên liệu, 

hoá chất…). 

  - Đề xuất các giải pháp SXSH cho 02 khách sạn lựa chọn  

- Đánh giá tiềm năng áp dụng SXSH trong dịch vụ khách sạn ở 

Hội An 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tiến hành nghiên cứu các hoạt động dịch vụ của loại hình 

khách sạn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra tổn thấy nguyên vật liệu để từ đó 

đề xuất các giải pháp áp dụng SXSH cho loại hình kinh doanh dịch vụ 

khách sạn. 

Lựa chọn 02 khách sạn điển hình tại thành phố Hội An: 02 

khách sạn 3 sao.  

Thực hiện sản xuất sạch hơn cho toàn bộ các hoạt động của 02 

khách sạn được lựa chọn. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

 Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: phương pháp luận 

về SXSH, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp khảo sát thực 

địa, phương pháp so sánh, phương pháp quản lý và xử lý số liệu, phương 

pháp đánh giá nhanh. 

5. Ý nghĩa của đề tài 

- Có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì đây là một trong những giải 

pháp phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp hiệu quả nhất. 

- Sản xuất sạch hơn sẽ đưa các yếu tố môi trường vào trong thiết 

kế và phát triển các dịch vụ kinh doanh khách sạn, điều này sẽ đem lại 

nhiều lợi ích cho doanh nghiệp/công ty khi thực hiện như:  

+ Cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua việc sử dụng nguyên 

liệu, nước, năng lượng có hiệu quả hơn và tái sử dụng.  

+ Giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý và thải bỏ các 

chất thải rắn, nước thải, khí thải. 
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+ Tạo cho khách sạn một hình ảnh tốt hơn trong việc thực hiện 

pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), từ đó có cơ hội tiếp cận các 

nguồn tài chính và xâm nhập các thị trường mới dễ dàng hơn. 

+ Hỗ trợ việc đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý môi 

trường quốc tế; tạo ra môi trường làm việc tốt hơn, cải thiện sức khoẻ 

cho người lao động 

6. Cấu trúc của luận văn 

Mở đầu 

Chương 1. Tổng quan  

Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3. Kết quả nghiên cứu 

Kết luận và kiến nghị 

Danh mục tài liệu tham khảo, Quyết định giao đề tài, Phụ lục 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN  

1.1. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 

1.1.1. Ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam  

a. Sự phát triển du lịch, khách sạn ở Việt Nam 

b. Dịch vụ khách sạn ở Hội An 

1.1.2. Các hoạt động và sử dụng tài nguyên của ngành dịch 

vụ khách sạn 

a. Các hoạt động kinh doanh của khách sạn 

b. Sử dụng tài nguyên và năng lượng của ngành dịch vụ 

khách sạn 

1.1.3. Các vấn đề môi trƣờng trong khách sạn 

1.2. GIỚI THIỆU SẢN XUẤT SẠCH HƠN Ở VIỆT NAM VÀ HIỆN 

TRẠNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN 

1.2.1. Khái niệm và lợi ích 
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a. Khái niệm Sản xuất sạch hơn 

b. Lợi ích của SXSH 

1.2.2. Các kỹ thuật thực hiện SXSH và phƣơng pháp luận  

a. Các kỹ thuật thực hiện SXSH 

b. Phương pháp luận SXSH 

1.2.3. Hiện trạng SXSH ở thế giới và Việt Nam 

a. Hiện trạng SXSH ở thế giới  

b. Hiện trạng SXSH ở Việt Nam 

CHƢƠNG 2.  ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP  

NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu quá trình thực hiện SXSH cho 02 khách sạn được 

lựa chọn là khách sạn Golf và khách sạn Indochine ở thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam. Cả hai khách sạn được xếp loại 03 sao và đã đi vào 

hoạt động trong một khoảng thời gian tương đối dài. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.2.1 Khảo sát và cơ sở lựa chọn khchs sạn thực hiện SXSH 

- Tiến hành khảo sát toàn bộ các khách sạn trên địa bàn thành 

phố Hội An. 

 - Căn cứ vào nhu cầu và các cơ hội tiềm năng khi thực hiện 

SXSH tại các khách sạn để lựa chọn các khách sạn tham gia. 

 - Đối với khách sạn 3 sao, tiềm năng thực hiện SXSH là rất lớn 

do lượng tiêu thụ năng lượng, tài nguyên, hóa chất nhiều; vấn đề môi 

trường chưa được quan tâm đúng mức và định hướng phát triển khách 

sạn chưa theo hướng phát triển bền vững. 

2.2.2. Tìm hiểu quy trình hoạt động, đặc điểm loại hình và 

hiện trạng môi trƣờng tại khách sạn đƣợc lựa chọn 

- Tiến hành khảo sát, tìm hiểu các hoạt động kinh doanh dịch vụ 

của 02 khách sạn được lựa chọn là Golf và Indochine. 
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- Tiến hành khảo sát và đo đạt hiện trạng môi trường bao gồm: 

Không khí, nước thải từ quá trình hoạt động của khách sạn; đánh giá 

hiện trạng chất thải rắn, hóa chất thải bỏ. 

2.2.3. Nghiên cứu SXSH tại 02 khách sạn  

2.2.4. Nghiên cứu tiềm năng áp dụng SXSH cho các khách 

sạn trên địa bàn thành phố Hội An 

Trên cơ sở thực hiện SXSH tại 02 khách sạn được lựa chọn, đề 

xuất các giải pháp cũng như các cơ hội có thể thực hiện các giải pháp 

nhằm nhân rộng mô hình này đến tất các các loại hình khách sạn tương 

tự. 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, các phương pháp đã được 

sử dụng, bao gồm: phương pháp luận về SXSH, phương pháp thu thập 

thông tin, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp so sánh, phương 

pháp quản lý và xử lý số liệu, phương pháp đánh giá nhanh. 

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KHẢO SÁT VÀ LỰA CHỌN KHÁCH SẠN THỰC HIỆN 

SXSH 

Trên địa bàn thành phố Hội An, hiện có khoảng 75 khách sạn 

trong đó có 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao, 13 

khách sạn 3 sao và 15 khách sạn 2 sao. Qua khảo sát thực tế nhu cầu 

thực hiện SXSH của khách sạn cho thấy khách sạn 3 sao có rất nhiều 

tiềm năng thực hiện do: 

- Cam kết của lãnh đạo của các khách sạn đồng ý thực hiện. 

- Dịch vụ khách sạn chỉ mức trung bình. 

- Khách hàng chủ yếu là các du khách nội địa, nước ngoài với 

mức sống bình dân. 

- Lượng khách lưu trú thường xuyên và ổn định. 

Đây là cơ sở để lựa chọn hai khách sạn 03 sao thực hiện SXSH. 
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3.2. TÌM HIỂU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN, QUY MÔ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TẠI 

KHÁCH SẠN ĐƢỢC LỰA CHỌN 

3.2.1. Giới thiệu chung về 

khách sạn 

1. Khách sạn Golf  

Tên giao dịch: Khách sạn Golf Hội 

An 

Địa chỉ : 187 phố Lý Thường kiệt, 

thành phố Hội An. 

Hình 3.1. Khách sạn Golf 

Khách sạn Golf Hội An là một khách sạn đạt chuẩn quốc tế 3 sao, 

nằm trên một vị trí  

thuận lợi cách trung tâm phố cổ Hội An 200m, với diện tích rộng rãi trên 

5600m
2
 bao gồm cả sân vườn và hồ bơi. 

Khách sạn có tổng cộng 69 phòng được trang bị đầy đủ tiêu 

chuẩn 3 sao, gồm nhiều loại phòng khác nhau với mức giá trung bình từ 

55 USD đến 85USD tiện lợi cho sự lựa chọn của khách hàng. 

Khách sạn có một nhà hàng khoảng 380 chỗ ngồi phục vụ cho 

cưới hỏi và 200 chỗ ngồi phục vụ cho du khách có nhu cầu thưởng thức 

ẩm thực tại đây, phong phú về các món ăn, phục vụ nhiều món ăn đặc 

sản địa phương và các món Âu-Á, chất lượng luôn được đề cao cùng 

nhiều dịch vụ bổ sung khác đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.  

Thời gian hoạt động trung bình: 24 giờ/ngày; 350 ngày/năm 

Tổng số CBCNV: 58 người 
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 2. Khách sạn Indochine:  

Tên giao dịch : 

Khách sạn Indochine (hay 

còn gọi là khách sạn Đông 

Dương). 

Địa chỉ: 87 Cửa Đại, 

thành phố Hội An 

 

Hình 3.2. Khách sạn Indochine 

Khách sạn Indochine có 62 phòng nghỉ được trang bị tiện nghi 

hiện đại. Tất cả các phòng đều hướng ra sông. Khách sạn Indochine nằm 

tại vị trí để thấy được cảnh đẹp của sông Hội An và vùng quê. Cách 

trung tâm thành phố chỉ vài phút đường xe và cách biển Cửa Đại 10 phút 

đi bộ. 

3.2.2. Hoạt động kinh doanh 

3.2.3. Hiện trạng môi trƣờng 

 a. Môi trường không khí  

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 

của 02 khách sạn cho thấy: các thông số SO2, NOx, CO (được tính trung 

bình trong 1 giờ) tại khu vực Dự án đều có giá trị thấp hơn giá trị cho 

phép của QCVN 05:2009/BTNTM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh. 

b. Môi trường nước 

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải khách sạn 

Golf Hội An cho thấy: Các thông số BOD5 và coliformtại đều vượt quy 

chuẩn cho phép của QCVN 14:2008/BTNTM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. Do hiện tại, khách sạn chưa có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung nên các thông số trên vượt quy chuẩn cho phép. 
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- Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải khách sạn 

Indochine cho thấy: Các thông số BOD5 và coliformtại đều vượt quy 

chuẩn cho phép của QCVN 14:2008/BTNTM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. Mặc dù đã có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung nhưng do hệ thống hoạt động không hiệu quả nên các thông số sau 

xử lý vẫn còn một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép. 

c. Chất thải rắn 

Chất thải rắn của khách sạn Golf Hội An:150 kg/tháng, chất thảii 

nguy hại; 10kg/tháng. 

 Chất thải rắn của khách sạn Indochine: 100 kg/tháng, chất thải 

nguy hại: 5 kg/tháng. 

 Hiện nay, các khách sạn đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định.   

3.3. NGHIÊN CỨU SXSH TẠI 02 KS  

3.3.1. Khởi động 

a. Thành lập nhóm SXSH 

b.  Xác định các vấn đề ưu tiên 

- Thu thập số liệu hoạt động kinh doanh của 02 khách sạn. 

 Hoạt động kinh doanh của khách sạn gồm nhiều loại hình dịch 

vụ khác nhau; do thời gian thực hiện dự án tương đối ngắn nên chỉ tập 

trung đánh giá vấn đề kinh doanh phòng nghỉ. Các số liệu cho trong bảng 

sau:  

Bảng 3.8.Tình hình khách sử dụng dịch vụ 

TT Sản  phẩm 
Đơn 

vị 
Năm 
2010 

Quý 1 
-2011 

Quý 2 
-2011 

Quý 
3-2011 

Khách sạn 
Golf 

Khách 
nghỉ qua 

đêm 
đêm 17.865 9.299 8.813 - 

Khách sạn 
Indochine 

Khách 
nghỉ qua 

đêm 
đêm 23.000 6.631 5.085 4.017 
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 - Các nguyên nhiên liệu sử dụng chính: 

Bảng 3.9. Tiêu thụ tài nguyên 

   TT 
Sản  

phẩm 
Đơn 

vị 

Khách 
sạn 

Năm 
2010 

Quý 
1/2011 

Quý 
2/2011 

Quý 
3/2011 

1 Điện kWh 
Golf 299730 53040 82960 

108296 

Indochine 276300 85000 76000 47500 

2 Nước m
3 

Golf 29470 9150 9550 
8130 

Indochine 9870 2736 2516 
2304 

3 Bột giặt kg
 

Golf 942 165 173 
135 

Indochine 310 - - 
250 

(năm 
2011) 

4 
Chất tẩy 
dùng 
cho giặt 

lít
 

Golf 326 77 50 60 

Indochine - - - - 

5 

Nước 
tẩy rửa 
xả vải 
(dùng 
cho giặt) 

lít
 

Golf 165 60 100 100 

Indochine 35 - - 
250 

(năm 
2011) 

 -  Định mức tiêu thụ riêng 

Bảng 3.10. Định mức tiêu thụ tính theo đơn vị sản phẩm (khách đêm) 

TT 
Sản  

phẩm 
Đơn vị 

Khách 
sạn 

Năm 
2010 

Quý 
1/2011 

Quý 
2/2011 

Quý 
3/2011 

1 Điện 
kWh/ 
khách 
đêm 

Golf 16,777 5,704 9,413 26,959 

Indochine 12,013 12,819 14,946 11,825 

2 Nước 
m

3
/khách 
đêm 

Golf 1,650 0,984 1,084 2,024 

Indochine 0,429 0,413 0,495 0,574 
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3 
Bột 
giặt 

kg/khách 
đêm 

Golf 0,053 0,018 0,020 0,034 

Indochine 0,013 - - 
0,016 
(năm 
2011) 

4 

Chất 
tẩy 
dùng 
cho 
giặt 

lít/khách 
đêm 

Golf 0,018 0,008 0,006 0,015 

Indochine - - - - 

5 

Nước 
tẩy 
rửa 
xả vải 
(dùng 
cho 
giặt) 

lít/khách 
đêm 

Golf 0,009 0,006 0,011 0,025 

Indochine 0,002 - - 0,016 

Ghi chú: "-" Không cập nhật số liệu được tại thời điểm thu thập 

Bảng 3.11. Định mức tiêu thụ điện cho khách sạn/nhà nghỉ vùng nhiệt đới 

 
Loại khách sạn Tốt Trung bình Cao 

Cao cấp <190 190-220 220-250 
Cấp trung bình <70 70-80 80-90 
Nhỏ <60 60-70 70-80 

Đơn vị: kwh/m
2
 vị trí sử dụng 

Qua so sánh giữa định mức tiêu thụ điện của khách sạn Golf  

Hội An và khách sạn Indochine với bảng định mức tiêu thụ điện cho 

khách sạn/nhà nghỉ vùng nhiệt đới quy đổi ra kwh/m
2
 vị trí sử dụng, tính 

trung bình m
2
 sử dụng của Khách sạn Golf và của khách sạn Indochine  

là 35m
2
. Lượng điện tiêu thụ của hai khách sạn khá cao, trung bình từ 

120-170 kwh/m
2 
vị trí sử dụng tính cho 1 năm. 
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Bảng 3.12. Định mức tiêu thụ nước cho khách sạn/nhà hàng vùng             

nhiệt đới 

Loại khách sạn Tốt Trung bình Cao 

Cao cấp <0,9 0,9 - 1 1 – 1,4 

Cấp trung bình <0,7 0,7 – 0,8 0,8 – 1,2 

Nhỏ <0,29 0,29 – 0,3 0,3 – 0,46 

Nhà khách <0,3 0,3 – 0,35 0,35 

Đơn vị: m
3
/khách/đêm 

Qua so sánh giữa định mức tiêu thụ nước của khách sạn Golf  

Hội An và khách sạn Indochine với bảng định mức tiêu thụ nước cho 

khách sạn/nhà hàng vùng nhiệt đới cho thấy: 

- Khách sạn Golf Hội An tiêu thụ lượng nước rất cao, bình quân 

tiêu thụ > 0,9 m
3
/khách/đêm.  

3.3.2. Phân tích công đoạn 

3.3.3. Phân tích nguyên nhân và các giải pháp SXSH 

3.3.4. Lựa chọn các cơ hội SXSH 

Các cơ hội SXSH được phân thành các loại mang các đặc thù khác nhau 

(như quản lý n ội vi (QLNV), thay đổi nguyên liệu (TĐNL), kiểm soát 

quá trình (KSQT), thay đổi thiết bị công nghệ (TĐTB), tuần hoàn tái sử 

dụng (THTSD), thay đổi nguyên liệu (TĐNL), xử lý chất thải (XLCT) 

đồng thời nhóm SXSH cũng xác định các cơ hội nào có thể thực hiện 

được ngay, cơ hội cần nghiên cứu thêm và loại bỏ.  

1. Khách sạn Golf Hội An 

Bảng 3.17. Sàng lọc các giải pháp SXSH 

Các giải pháp SXSH 
Phân 

loại 

Thực 

hiện 

ngay 

Cần 

phân 

tích  

Bị 

loại 

bỏ 

Ghi 

chú 

1.1.1. Sửa chữa ngay các rò rỉ 
điện. Các tủ điện có bắt man điện 
cần tách rời các dây dẫn không để 
chạm nhau và không chạm vào vỏ 
tủ sắt. Có thể rửa dây bằng xăng 
trộn dầu DO để hạn chế muối 

QLNV x    
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bám trên dây. 
1.1.2. Phân công người theo dõi 
và phụ trách từng khu vực của 
khách sạn  

QLNV x    

1.1.3. Tổ chức các lớp tập huấn 
về tiết kiệm năng lượng cho các 
cán bộ công  nhân viên để nâng 
cao ý thức tiết kiệm điện cho 
công nhân viên.  

QLNV x    

1.1.4. Dán các bảng khẩu hiệu 
nhằm nhắc nhở và nâng cao ý 
thức tiết kiệm điện cho toàn thể 
công nhân viên. 

QLNV x    

1.1.5. Thường xuyên bảo trì, bảo 
dưỡng các thiết bị, ổ điện, tủ điện, 
đo lường các thiết bị sử dụng 
năng lượng. 

QLNV x    

1.2.1. Công ty cần giảm điện áp 
về tiêu chuẩn (220V ± 2,5%). Có 
thể sẽ điều chỉnh một năm 2 lần, 
một lần hạ áp (mùa thấp điểm) và 
một lần tăng áp (mùa cao điểm). 

KSQT x    

1.2.2. Phân công cán bộ theo dõi 
quá trình thực hiện. 

QLNV x    

1.3.1 Phân công người theo dõi 
và lập bảng tiêu hao năng lượng 

QLNV x    

1.3.2 Nâng cao ý thức tiết kiệm 
điện cho toàn công ty 

QLNV x    

1.4.1. Nên thay thế dần các loại 
đèn tiêu thụ điện cao  thành đèn 
T8 (đèn tuýp gầy) hoặc đèn LED 
sẽ tiết kiệm 10% . 

TĐTB x    

1.4.2. Xem xét chuyển vị trí công 
tắc ra gần cửa để tiện cho khách 
tắt đèn sau khi ra khỏi nhà vệ 
sinh. 

QLNV x    
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1.4.3. Có thể sử dụng sensor cảm 
ứng ánh sáng để bật tắt điện tự 
động thay cho con người khi 
chiếu sáng không gian. 

TĐTB  x   

1.5.1. Lắp đặt lại vị trí điều hòa 
cho đúng chuẩn. 

QLNV x    

1.5.2. Điều hòa lắp sát tường thì 
kéo dịch ra xa tường; điều hòa lắp 
ngang hành lang thì nên quay ra 
ngoài. 

QLNV x    

1.5.3. Xem xét thay dần các điều 
hòa cũ, tiêu tốn điện năng bởi các 
điều hòa mới, công suất nhỏ hơn 
để tiết kiệm điện năng tiêu thụ 
cho khách sạn. 

TĐTB  x   

1.6.1. Để điều hòa ở chế độ 25
0
C 

sẽ tiết kiệm được 6% điện. Nên 
thuyết phục khách hàng bằng 
cách thêm cad bảo vệ môi trường 
dòng chữ: "Quý khách hãy bảo vệ 
tầng ozon trái đất bằng cách đặt 
điều hòa 25

0
c". 

QLNV x    

1.6.2. Phải đảm bảo không gian 
có điều hòa luôn luôn kín, các 
cửa phòng phải đóng lại khi ra 
vào nhất là phòng tắm để hạn chế 
khí điều hòa thoát ra ngoài. 

QLNV x    

1.6.3. Dùng một số quạt để thay 
thế một phần công suất của máy 
điều hòa. 

TĐTB  x   

1.6.4. Thường xuyên thực hiện 
công tác bảo trì, chùi rửa các lưới 
lọc bụi của dàn lạnh, các lưới này 
sạch sẽ giúp tránh lãng phí điện 
năng do máy vẫn chạy, nhưng 
nhiệt độ phòng vẫn không đáp 
ứng yêu cầu, đôi khi còn dẫn đến 
hiện tượng đông đá bên trong dàn 
lạnh.  

QLNV x    
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1.7.1. Thay bộ điều khiển mới TĐTB x    
1.7.2. Thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra để kịp thời khắc phục 

QLNV x    

1.8.1. Đặt minibar ở vị trí số 02 
sẽ tiết kiệm được 15% điện so với 
vị trí số 7, minibar chiếm gần 
10% tiêu thụ điện của khách sạn 3 
sao. 

QLNV x    

1.8.2. Thường xuyên theo dõi, 
kiểm soát tủ lạnh minibar. 

QLNV x    

1.9.1. Đặt vị trí E để tiết kiệm 
điện.  

QLNV x    

1.9.2. Nhiệt độ cài đặt khuyên 
dùng là khoảng từ 55

o
C đến 60

o
C 

nên có thể cài đặt thấp hơn của 
bình nước nóng. 

QLNV x    

1.9.3. Bảo trì, sửa chữa kịp thời 
các rò rỉ ở bồn ngâm (baignoire) 
trong phòng tắm, để tránh rò rĩ 
nước nóng một cách không kiểm 
soát được. 

QLNV x    

1.9.4. Có thể thu hồi nhiệt thải từ 
dàn nóng máy điều hòa của bạn 
để gia nhiệt cho nước nóng, có 
thể sử dụng thiết bị thu hồi nhiệt. 

THTSD  x   

1.9.5. Sử dụng nước nóng bằng 
năng lượng mặt trời 

TĐCN  x   

2.1.1. Đặt lưu lượng nước bằng 6-
7 lit/phút. 

QLNV x    

2.1.2. Giáo dục nâng cao ý thức 
cho nhân viên khách sạn khi sử 
dụng nước. 

QLNV x    

2.2.1. Sửa chửa ngay các vòi hoa 
sen. 

QLNV x    

2.2.2. Thường xuyên theo dõi và 
kiểm tra các thiết bị trong phòng 
tắm. 

QLNV x    

2.2.3. Vòi hoa sen nên được điều 
chỉnh ở mức 6 lít/phút. 

QLNV x    
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2.31. Hạ mực phao xuống thấp  QLNV x    
2.3.2. Dùng 02 chai nước khoáng 
đã dùng hết nước đặt vào trong 
két nước, vẫn đảm bảo dội sạch 
bồn cầu sau khi đi vệ sinh, tiết 
kiệm được 16.7%. 

QLNV x    

2.3.3. Có thể dùng một túi nước 
treo và bồn dội. 

QLNV x    

2.3.4. Hiện nay, trên thị trường 
trong nước cũng đã xuất hiện phổ 
biến loại bồn dội 2 nút nhấn, phục 
vụ cho 2 nhu cầu khác nhau với 
mức yêu cầu dội nước khác nhau. 

TĐTB  x   

2.4.1. Nước xả đồ giặt cuối cùng 
khá sạch, chỉ có chứa ít xà bông 
chứ không còn tạp chất dơ khác,  
hoàn toàn có thể dùng chúng trở 
lại để làm nước xả đầu tiên. 

THTSD x    

2.4.2. Khuyến khích khách hàng 
có thể sử dụng lại khăn tắm và ra 
trải giường khi cần thiết. 

QLNV x    

2.5. Trong nhà bếp, dành riêng 
hẵn một hoặc vài bồn rửa 
(lavabo) để chỉ chuyên rửa rau 
quả mà thôi, với một đường ống 
tách dòng và một bể chứa,  có thể 
dùng nước này để tưới vườn cây  

THTSD x    

2.6.1. Nên tưới cây cảnh vào buổi 
sáng sớm hoặc chiều tối: vừa tốt 
cho cây, vừa giảm được lượng 
nước bốc hơi do trời nắng 

KSQT x    

2.6.2. Tái sử dụng nước thải của 
khách sạn sau khi xử lý đạt quy 
chuẩn môi trường để tưới cây, 
thảm cỏ. 

THTSD x    

3.1.1. Xây dựng bể tách dầu mỡ 
cho nhà hàng. 

XCLT  x   

3.1.2. Xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải tập trung cho khách 
sạn, tái sử dụng nước thải để tưới 

XLCT 
& 

THTSD 
 x   
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cây, thảm cỏ, sân vườn. 
4.1.1. Cần thuê đơn vị có chức 
năng thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải nguy hại định kỳ hàng 
năm. 

XLCT x    

4.1.2. Đề xuất cán bộ trực tiếp 
quản lý vấn đề thu gom va xử lý 
chất thải theo đúng quy định. 

QLNV x    

4.1.3. Giáo dục ý thức cho cán bộ 
công nhân viên của khách sạn 
trong vấn đề an toàn vệ sinh môi 
trường, để rác đúng nơi quy định. 

QLNV x    

4.1.4. Xem xét để tái sử dụng 
như:  
- Văn phòng: Tận dụng các loại 
giấy một mặt để sử dụng cho nội 
bộ khách sạn, giấy, bút còn lại 
sau các buổi hội thảo, hội nghị, 
hoàn toàn có thể dùng lại cho nhu 
cầu thông tin nội bộ; Các ống 
mực, là loại rác mang tính độc hại 
theo tiêu chuẩn Việt Nam, đặc 
biệt là ông mực máy in laser hoàn 
toàn có thể châm lại thay vì phải 
mua ống mới mỗi khi hết mực. 
Sau vài lần châm, để bảo đảm 
chất lượng in, bạn có thể thay 
tang trống (drum) của ống mực 
- Phòng khách: Có thể thay thế 
các túi đồ giặt bằng plastic, sẽ 
được vứt đi sau khi sử dụng, bởi 
các túi vải, có thể giặt và tái sử 
dụng: Chứa các viên xà phòng. 
 Các hộp nhựa thay vì bằng giấy 
có thể thay thế viên xà phòng mới 
mà không phải vứt bỏ bao bì cũ - 
nếu khách thích họ có thể giữ làm 
kỷ niệm, chúng cũng là vật tiếp 
thị của khách sạn/ khu du lịch, 
làm được nhiệm vụ này.  

THTSD x    
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2. Khách sạn Indochine 

Bảng 3.18. Sàng lọc các giải pháp SXSH 

Các giải pháp SXSH 
Phân 

loại 

Thực 

hiện 

ngay 

Cần 

phân 

tích 

thêm 

Bị 

loại 

bỏ 

Ghi 

chú 

1.1.1. Thay tủ điện mới QLNV x    

1.1.2. Phân công người theo 

dõi và phụ trách từng khu vực 

của khách sạn 

QLNV x    

1.2.1. Công ty cần giảm điện 

áp về tiêu chuẩn (220V ± 

2,5%). Có thể sẽ điều chỉnh 

một năm 2 lần, một lần hạ áp 

(mùa thấp điểm) và một lần 

tăng áp (mùa cao điểm). 

QSQT x    

1.2.2. Phân công cán bộ theo 

dõi quá trình thực hiện. 
QLNV x    

1.3.1 Phân công người theo 

dõi và lập bảng tiêu hao năng 

lượng 

QLNV x    

1.3.2 Nâng cao ý thức tiết 

kiệm điện cho toàn công ty  
QLNV x    

1.3.3 Dán các bảng khẩu hiệu 

nhằm nhắc nhở và nâng cao ý 

thức tiết kiệm điện cho toàn 

thể công nhân viên. 

QLNV x    

1.3.4 Thường xuyên bảo trì, 

bảo dưỡng các thiết bị, ổ điện, 

tủ điện, đo lường các thiết bị 

sử dụng năng lượng. 

QLNV x    

1.4.1. Nên thay thế bằng đèn 

compact 50W vẫn đảm bảo 

sáng trang trì và tiết kiệm 

điện được 100W/1đèn. 

TĐTB x    
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1.4.2. Giáo dục ý thức tiết kiệm điện cho cán bộ 

nhân viên khách sạn 
QLNV x    

1.5.1. Tách riêng hai đèn cho 2 công tắt bật, tùy 

theo nhu cầu mà khách sẽ tự chọn đèn nào phù 

hợp với nhu cầu sử dụng. 

QLNV x    

1.5.2. Dán các bảng khẩu hiệu "Tắt điện khi 

không sử dụng" ở gần các công tắt. 
QLNV x    

1.6.1. Để điều hòa ở chế độ 25
0
C sẽ tiết kiệm 

được 6% điện. Nên thuyết phục khách hàng 

bằng cách thêm cad bảo vệ môi trường dòng 

chữ: "Quý khách hãy bảo vệ tầng ozon trái đất 

bằng cách đặt điều hòa 25
0
c". 

QLNV x    

1.6.2. Phải đảm bảo không gian có điều hòa luôn 

luôn kín, các cửa phòng phải đóng lại khi ra vào 

nhất là phòng tắm để hạn chế khí điều hòa thoát 

ra ngoài. 

QLNV x    

1.6.3. Dùng một số quạt để thay thế một phần 

công suất của máy điều hòa. 
TĐTB  x   

1.6.4. Thường xuyên thực hiện công tác bảo trì, 

chùi rửa các lưới lọc bụi của dàn lạnh, Các lưới 

này sạch sẽ giúp tránh lãng phí điện năng do 

máy vẫn chạy, nhưng nhiệt độ phòng vẫn không 

đáp ứng yêu cầu, đôi khi còn dẫn đến hiện tượng 

đông đá bên trong dàn lạnh.  

QLNV x    

1.8.1. Đặt minibar ở vị trí số 02 sẽ tiết kiệm 

được 15% điện so với vị trí số 7, minibar chiếm 

gần 10% tiêu thụ điện của khách sạn 3 sao. 

QLNV x    

1.8.2. Thường xuyên theo dõi, kiểm soát tủ lạnh 

minibar. 
QLNV x    

1.8.1. Đặt vị trí E để tiết kiệm điện.  QLNV x    

1.8.2. Nhiệt độ cài đặt khuyên dùng là khoảng từ 

55
o
C đến 60

o
C nên có thể cài đặt thấp hơn của 

bình nước nóng. 

QLNV x    

1.8.3. Bảo trì, sửa chữa kịp thời các rò rỉ ở bồn 

ngâm (baignoire) trong phòng tắm, để tránh rò rỉ 

nước nóng một cách không kiểm soát được. 

QLNV x    
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1.8.4. Có thể thu hồi nhiệt thải từ dàn nóng máy 

điều hòa của bạn để gia nhiệt cho nước nóng, 

bạn có thể sử dụng thiết bị thu hồi nhiệt. 

THTSD  x   

1.8.5. Sử dụng nước nóng bằng năng lượng mặt 

trời. 
TĐTB  x   

2.1.1. Đặt lưu lượng nước bằng 6-7 lit/phút. QLNV x    

2.1.2. Giáo dục nâng cao ý thức cho nhân viên 

khách sạn khi sử dụng nước. 
QLNV x    

2.21. Hạ mực phao xuống thấp hơn. QLNV x    

2.2.2. Dùng 02 chai nước khoáng đã dùng hết 

nước đặt vào trong két nước, vẫn đảm bảo dội 

sạch bồn cầu sau khi đi vệ sinh, tiết kiệm được 

16.7%. 

QLNV x    

2.2.3. Có thể dùng một túi nước treo vào bồn 

dội. 
QLNV x    

2.2.4. Hiện nay, trên thị trường trong nước cũng 

đã xuất hiện phổ biến loại bồn dội 2 nút nhấn, 

phục vụ cho 2 nhu cầu khác nhau với mức yêu 

cầu dội nước khác nhau. 

TĐTB  x   

2.3.1. Nước xả đồ giặt cuối cùng khá sạch, chỉ 

có chứa ít xà bông chứ không còn tạp chất dơ 

khác,  hoàn toàn có thể dùng chúng trở lại để 

làm nước xả đầu tiên. 

THTSD x    

2.3.2. Khuyến khích khách hàng có thể sử dụng 

lại khăn tắm và ra trải giường khi cần thiết. 
QLNV x    

2.5.1. Trong nhà bếp, dành riêng hẵn một hoặc 

vài bồn rữa (lavabo) để chỉ chuyên rửa rau quả 

mà thôi, với một đường ống tách dòng và một bể 

chứa,  có thể dùng nước này để tưới vườn cây 

cảnh hoặc cọ rửa sàn sân vườn. 

THTSD x    

2.6.1. Nên tưới cây cảnh vào buổi sáng sớm 

hoặc chiều tối: vừa tốt cho cây, vừa giảm được 

lượng nước bốc hơi do trời nắng 

KSQT x    

2.6.2. Tái sử dụng nước thải của khách sạn sau 

khi xử lý đạt quy chuẩn môi trường để tưới cây, 

thảm cỏ. 

XLCT & 

THTSD 
 x   
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3.3.5. Thực hiện các giải pháp 

1. Khách sạn Golf Hội An 
Bảng 3.21. Danh sách các giải pháp đã thực hiện ở Golf Hội An 

Tên giải pháp Phân loại 

Các chi 
phí thực 
hiện thực 
tế (triệu 
đồng) 

Lợi ích 
kinh tế dự 

kiến 
(triệu 
đồng) 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 
1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 1.4.2;1.5.1; 
1.5.2;1.6.1;1.6.2;1.6.4;.1.7.1; 
1.7.2; 1.8.1;1.8.2;.1.9.1;1.9.2; 
1.9.3; 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 
2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 1.6.1; 4.1.3; 
4.1.2; 

Quản lý 
nội vi 

10.000.000 20.000.000 

1.2.1 
Kiểm soát 
quá trình 

Không tốn 
chi phí 40.000.000 

Tổng số giải pháp: 32  

60.000.000 
Giảm tiêu 
thụ điện từ 

10-15% 
 

2. Khách sạn Indochine 
Bảng 3.23. Danh sách các giải pháp đã thực hiện ở Indochine 

 

Tên giải pháp Phân loại 

Các chi phí 
thực hiện 

thực tế (triệu 
đồng) 

Lợi ích 
kinh tế dự 

kiến 
(triệu đồng) 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.2; 1.3.1; 
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.4.2; 
1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.6.2; 
1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.8.1; 
1.8.2; 1.8.3; 2.1.1; 2.2.1; 
2.2.2; 2.6.1 

Quản lý nội 
vi 

5.000.000 10.000.000 

1.2.1 
Kiểm soát 
quá trình 

Không tốn chi 
phí 

Chưa xác 
định được 

1.4.1 
Thay đổi 
thiết bị 

5.000.000 5.500.000 

Tổng số giải pháp: 24  15.500.000 
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3.3.6. Hệ thống quản lý môi trƣờng 

3.3.7. Duy trì SXSH 

3.4 TIỀM NĂNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG 

LĨNH VỰC DỊCH VỤ KHÁCH SẠN Ở THÀNH PHỐ HỘI AN 

3.4.1. Đánh giá hiện trạng hệ thống khách sạn và nhà hang 

tại thành phố Hội An 

3.4.2. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện SXSH tại 

các khách sạn trên địa bàn thành phố Hội An 

3.4.3. Đánh giá tiềm năng thực hiện SXSH và các giải pháp 

đề xuất áp dụng SXSH cho các khách sạn ở Hội An 

a. Đánh giá tiềm năng áp dụng SXSH cho khách sạn Hội An 

b. Giải pháp tiết kiệm năng lượng   

c. Giải pháp tiết kiệm nước 

d. Giải pháp quản lý hóa chất và nước thải 

e. Giải pháp quản lý chất thải rắn 

f. Giải pháp quản lý môi trường không khí 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Để giúp Khách sạn có một chiến lược quản lý môi trường hiệu 

quả và hướng tới phát triển bền vững, việc nghiên cứu áp dụng sản xuất 

sạch hơn tại 02 khách sạn Golf  Hội An và Indochine đã được thực hiện.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ 

năng lượng bằng các giải pháp SXSH có vốn đầu tư không quá cao, nằm 

trong 3 nhóm: Quản lý nội vi, cải thiện kiểm soát quá trình và thay đổi 

thiết bị. 

 Khả năng áp dụng SXSH được thể hiện qua thời gian hoàn vốn 

của các giải pháp được lựa chọn, nằm trong khoảng từ 11 đến 22 tháng. 
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Chương trình áp dụng SXSH được đề xuất gồm 4 giai đoạn: tuyên truyền, 

chuẩn bị, triển khai và đánh giá. 

Kết quả thực hiện SXSH tại khách sạn Golf Hội An gồm 32 giải 

pháp trong đó 01 giải pháp kiểm soát quá trình và 21 giải pháp quản lý 

nội vi đã thực hiện được. 

Kết quả thực hiện SXSH tại khách sạn Indochine gồm 24 giải 

pháp trong đó 01 giải pháp kiểm soát quá trình, 01 giải pháp thay đổi 

thiết bị và 22 giải pháp quản lý nội vy đã được thực hiện. 

Một khía cạnh khác mà đề tài đạt được, đó là trong quá trình thực 

hiện nghiên cứu, các khách sạn đã nhận thức nhiều hơn về SXSH. Tất cả 

những điều này chứng tỏ, việc áp dụng SXSH tại các khách sạn là điều 

hoàn toàn có thể và đúng đắn. 

Trở lực lớn nhất trong việc áp dụng SXSH tại khách sạn là khái 

niệm về SXSH còn khá mới đối với cán bộ công nhân viên và việc thực 

hiện can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh dịch vụ của khách sạn. 

KIẾN NGHỊ 

Từ các kết quả đạt được của nghiên cứu, khách sạn có thể áp 

dụng các giải pháp, chương trình áp dụng SXSH đã được đề xuất để thấy 

rõ các lợi ích đạt được của SXSH và tiếp tục nghiên cứu để tìm ra nhiều 

giải pháp hiệu quả khác nữa.  

Hiện tại, khách sạn chưa kiểm soát tiêu thụ nước, một phần vì 

lượng nước giảm thiểu không nhiều, một phần vì khách sạn khai thác 

giếng khoan, chưa được tính phí. Trong thời gian tới, nguồn nước này sẽ 

được định giá và tính phí, do đó ngay từ lúc này khách sạn nên xem xét 

đến việc việc lắp đặt các đồng hồ nước tiêu thụ cho từng khu vực và 

kiểm soát tiêu thụ nước nhằm nâng cao ý thức công nhân viên và góp 

phần bảo vệ nguồn nước vốn đang cạn kiệt này. 
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 Có thể nhân rộng mô hình SXSH cho các khách sạn ở các tỉnh, 

thành phố khác theo một quy trình cụ thể nhằm hướng tới sự phát triển 

bền vững của ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn. 

 

 


