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Tóm tắt: 

Loại hình khách sạn đang phát triển rất nóng tại các đô thị du lịch, đặc biệt là thành phố Đà 
Nẵng. Để quản lý hiệu quả việc tiêu dùng năng lượng trong nhóm công trình này cần phải xây 
dựng định mức tiêu hao năng lượng, tiến tới việc dán nhãn năng lượng theo mức độ hiệu quả. 
Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp xây dựng định mức năng lượng thông qua khảo sát và 
phân tích dữ liệu thực tế của 55 khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
khách sạn có hạng (cấp cao) càng cao thì suất tiêu hao năng lượng càng lớn, với mức trung bình 
chung là 87,4 kWh/m2/năm hay 8.628,6kWh/phòng ngủ/năm. Nghiên cứu cũng đã đề xuất một 
thang phân loại công trình khách sạn theo mức độ hiệu quả năng lượng gồm 7 hạng từ A đến G. 
Kết quả nghiên cứu có nhiều ý nghĩa trong quản lý, thiết kế xây dựng và cải tạo loại hình công 
trình này. 
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Abstract: 

Hotel  buildings have been developing very rapidly in tourism cities, especially in Danang city. 
To effectively manage energy consumption of this type of buildings, it is necessary to establish 
an energy benchmark, moving towards energy labeling corresponding to buildings’ energy 
efficiency. This study proposes a method to establishan energy benchmark by conducting a 
survey and analysis of real-world data of 55 hotels in Danang. The results show that the higher 
the rating (star-rating) of a hotel is the more energy it consumes, with an average of 87.4 
kWh/m2/year or 8,628.6 kWh/bedroom/year. This study also proposes an energy-efficiency-
based rating scale for hotel buildings,  including 7 grades from A to G. The results of the study 
demonstrate potential applications in hotel building  management, design, construction and 
renovation of this building type. 
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