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Cho thuê Thông minh là gì?  
Cho thuê Thông minh đề cập đến bất kỳ hoạt động nào khiến lợi ích của người thuê và chủ nhà phù hợp hơn 
để đạt được các tòa nhà hiệu suất cao, lành mạnh và tiết kiệm năng lượng. 

Cho thuê Thông minh khuyến khích tất cả các bên liên quan trong quá trình cho thuê có các cuộc trò chuyện 
về hiệu quả năng lượng, tính bền vững (bảo tồn nước, không phí phạm, v.v.) và hiệu suất của tòa nhà trong 
quá trình trước khi thuê và lựa chọn địa điểm, đàm phán và xây dựng hợp đồng thuê, cũng như công suất sử 
dụng và vận hành.  

Tại sao Cho thuê Thông minh lại quan trọng đối với tôi? 
Việc thuê không gian tiết kiệm năng lượng đã được chứng minh là cải thiện được năng suất, khả năng giữ 
chân và doanh số bán hàng của nhân viên từ việc cải thiện sự thoải mái về nhiệt độ, ánh sáng ban ngày tự 
nhiên và cư trú trong một tòa nhà lành mạnh. Bằng cách tích hợp cho thuê thông minh vào lề lối kinh doanh 
của mình, quý vị có thể mở khóa giá trị của việc cho thuê không gian hiệu quả về chi phí để giúp giảm chi phí 
tiện ích, thúc đẩy sự hài lòng của người thuê và mang lại lợi ích cho lợi nhuận của quý vị. 

Tôi có thể thực hiện những bước Cho thuê Thông minh nào? 
Làm việc với nhà môi giới hoặc đại lý bất động sản của quý vị để lập ra các tiêu chí lựa chọn địa điểm mà đặt 
ưu tiên về hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của quý vị 

Hỏi chủ nhà tiềm năng điểm ENERGY STAR®* của tòa nhà là gì và những tính năng tiết kiệm năng lượng nào 
được lắp đặt 

Lắp đồng hồ phụ cho năng lượng sử dụng trong không gian cho thuê của quý vị nếu có thể và yêu cầu chủ 
nhà cung cấp thông tin cập nhật hàng tháng về mức tiêu thụ năng lượng 

Lập các chiến lược sử dụng năng lượng hiệu quả cho không gian của quý vị bằng cách dùng ánh sáng tự 
nhiên, thiết bị ENERGY STAR*, cảm biến xác nhận sử dụng và bộ điều nhiệt có thể lập trình 

Các nguồn lực để tìm hiểu thêm: 
• Một Thành phố Tốt đẹp hơn: Cho thuê Xanh: Chiến lược Tiết kiệm Năng lượng Hiệu quả cho Người 

thuê/Chủ nhà
• ENERGY STAR®* của Cơ quan Bảo vệ Môi trường:

o Tìm Không gian Thân thiện với môi trường
o Thu hút Người cư ngụ

• Các Công ty Cho Thuê Hàng đầu Thân thiện với môi trường:
o Hướng dẫn Tham khảo cho Người thuê nhà
o Công cụ Kiểm toán Cho thuê – Người thuê nhà

• Viện Chuyển đổi Thị trường (IMT): Bảng câu hỏi Cho thuê Thân thiện với môi trường dành cho Người 
thuê

• Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Quốc gia - Chọn Không gian dành cho Người thuê có Hiệu suất Cao: 
Hướng dẫn Trước khi Thuê

• Quan hệ Đối tác về Hiệu quả Năng lượng vùng Đông Bắc: Hướng dẫn về Cho thuê và Tạo Căn hộ và 
Nhà ở Tiết kiệm Năng lượng với Chi phí Thấp hơn

• Hòa giải giữa Chủ nhà và Người thuê nhà: Kết nối Gia cư Colorado

Bản Cho thuê Thông minh một trang dành 
cho Người thuê 

*ENERGY STAR là một chương trình chứng nhận các công nghệ và tòa nhà về hiệu quả năng lượng cao và an toàn cho 
con người. Chương trình này được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ điều hành.

https://www.energystar.gov/buildings/tenants/find_green_space
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/save-energy/engage-occupants
https://www.greenleaseleaders.com/wp-content/uploads/2018/08/Green-Lease-Leaders-Tenant-Reference-Guide.pdf
https://www.greenleaseleaders.com/lease-audit-tool/tenants/
https://www.ct.gov/deep/lib/deep/energy/a_renters_guides_to_energy_efficiency.pdf
https://www.ct.gov/deep/lib/deep/energy/a_renters_guides_to_energy_efficiency.pdf
https://www.energystar.gov/buildings/tenants/find_green_space
https://www.abettercity.org/docs/abc-rpt green leasing 12 14.pdf?utm_source=New+ABC+Report%3A+Green+Leasing+12%2F14&utm_campaign=New+ABC+Report%3A+Green+Leasing+1.9.15&utm_medium=email
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/save-energy/engage-occupants
https://www.greenleaseleaders.com/wp-content/uploads/2018/08/Green-Lease-Leaders-Tenant-Reference-Guide.pdf
https://www.greenleaseleaders.com/lease-audit-tool/tenants/
https://www.imt.org/resources/green-leasing-questionnaire-for-tenants/
http://www.nrdc.org/greenbusiness/cmi/files/CMI-pre-lease-guide-FS.pdf
https://www.ct.gov/deep/lib/deep/energy/a_renters_guides_to_energy_efficiency.pdf
http://coloradohousingconnects.org/renters-i-need-help-with-a-tenant-landlord-issue/
https://www.energystar.gov/
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