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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 hướng tới các tòa nhà hiệu suất cao, lành mạnh và tiết kiệm năng lượng. 

Mẫu Điều lệ & Điều khoản Cho thuê
Viện Chuyển đổi Thị trường thuộc Bộ Năng lượng và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Berkley đã soạn 
thảo bản Hướng dẫn Tham khảo cho Người thuê nhà về các Công ty Cho thuê Hàng đầu Thân 
thiện với môi trường bao gồm các điều lệ và điều khoản mẫu được liệt kê dưới đây, mà người thuê 
nhà có thể làm việc với chủ nhà để tích hợp vào hợp đồng thuê của họ, nhằm thiết lập mối quan 
hệ hợp tác và cùng có lợi giữa chủ nhà và người thuê để hướng tới tiết kiệm năng lượng và cải 
thiện sức khỏe của người cư ngụ. 

Cung cấp Liên lạc Bền vững 
Mẫu Điều lệ Cho thuê 
Chủ nhà và người thuê nhà phải cung cấp một đầu mối liên lạc cho các vấn đề liên quan đến tính 
bền vững và năng lượng. Các vấn đề này bao gồm, nhưng không giới hạn vào các dự án trang bị 
thêm, các vấn đề về hóa đơn, nâng cấp hiệu quả năng lượng, và truy cập dữ liệu. 
Liên lạc bền vững của người thuê:   
Email: 
Điện thoại:  
Liên lạc bền vững của chủ nhà: 
Email: 
Điện thoại:  

Yê u cầu Trang bị đạt H iệu suất Năng lượng Tối thiểu 
Mẫu Điều khoản Cho thuê 

Bất kỳ và tất cả Công trình Cải thiện và/hoặc Thay đổi của Người thuê nhà sẽ được thực hiện theo 
lề lối bền vững của Chủ nhà mà Người thuê đã chấp nhận như một phần của hợp đồng cho thuê, 
cụ thể là việc trang bị không gian cho thuê phải đáp ứng các tiêu chí ENERGY STAR (SAO NĂNG 
LƯỢNG) về Không gian dành cho Người thuê của Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

Yêu cầu Chủ nhà cung cấp Điểm ENERGY STAR của Toàn bộ Tòa nhà hàng năm 
Mẫu Điều lệ Cho thuê 

Chủ nhà phải cung cấp cho người thuê điểm ENERGY STAR của tòa nhà hàng năm. Nếu Người 
thuê nhà dùng điện độc lập với tòa nhà, Người thuê nhà phải cấp cho Chủ nhà quyền truy cập vào 
dữ liệu của Người thuê nhà về việc sử dụng năng lượng để đưa vào các báo cáo hàng năm của 
Chủ nhà, đánh giá hàng năm về ENERGY STAR và các mục đích tương tự.  

Mẫu Tài liệu về Điều khoản Cho thuê 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/climate-sustainability/programs-services/smart-leasing-program.html
https://www.greenleaseleaders.com/wp-content/uploads/2018/08/Green-Lease-Leaders-Tenant-Reference-Guide.pdf
https://www.energystar.gov/
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Năng lượng Tái tạo Tại chỗ nếu được Chủ nhà Cung cấp và Giá cả Cạnh tranh 
Mẫu Điều lệ Cho thuê  
Người thuê nhà phải mua năng lượng từ năng lượng tái tạo tại chỗ do chủ nhà cung cấp thông qua Hợp đồng Mua 
bán Điện (PPA). Chủ nhà phải lắp đặt, sở hữu và duy trì việc phát điện tại chỗ và bán điện trực tiếp cho Người thuê 
nhà với mức giá cố định bằng hoặc thấp hơn giá điện do các công ty tiện ích địa phương cung cấp. Khách hàng 
đồng ý rằng Nhà cung cấp sẽ có quyền bất cứ lúc nào hoặc theo thời gian để thủ đắc toàn bộ phần điện năng cho 
Khu vực được Cấp phép từ các nguồn có lượng phát thải nhà kính thấp và/hoặc bằng không. Ngoài ra, nếu Khách 
hàng thanh toán hoặc hoàn trả cho Nhà cung cấp chi phí tiện ích ngoài việc thanh toán Phí Giấy phép Cơ bản, thì 
Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng, để xác định chi phí tiện ích mà Khách hàng phải trả, chi phí thực tế của Nhà 
cung cấp đối với chứng chỉ năng lượng tái tạo, bù đắp carbon của các khoản tín dụng bền vững môi trường khác sẽ 
được bao gồm trong cùng mức độ mà chi phí của nhà cung cấp dịch vụ tiện ích được bao gồm trong quyết định đó. 

Chấp nhận Điều lệ Thu hồi Chi phí để Nâng cấp Hiệu quả Năng lượng Có lợi cho người 
thuê nhà 
Mẫu Điều lệ Cho thuê  
Chủ nhà có thể bao gồm chi phí của một số cải tiến hạ tầng nhất định [dự định] [nhằm] cải thiện hiệu quả năng 
lượng trong chi phí hoạt động của không gian dành cho người thuê. Số tiền mà Chủ nhà chuyển cho Người thuê 
chịu trong bất kỳ một năm nào sẽ không được vượt quá chi phí vay vốn theo tỷ lệ của khoản cải thiện đó trong suốt 
vòng đời dự kiến của lần cải thiện đó [và sẽ không vượt quá trong bất kỳ năm nào số tiền chi phí hoạt động thực sự 
đã tiết kiệm được từ sự cải tiến đó]. Có thể bao gồm lãi suất/chi phí vay vốn. 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/climate-sustainability/programs-services/smart-leasing-program.html

	Example Lease Clauses & Provisions
	The Department of Energy, Institute of Market Transformation, and Berkley National Lab developed the Green Lease Leaders Reference Guide for Tenants that includes example clauses and provisions listed below that tenants can work with landlords to inte...
	Provide Sustainability Contact
	Example Lease Clause

	Landlord and tenant shall provide a point of contact for issues related to sustainability and energy. Issues include, but not limited to retrofit projects, billing issues, energy efficiency upgrades, and data access. Tenant sustainability contact:
	Email:
	Phone:
	Landlord sustainability contact:
	Email:
	Phone:
	Require Minimum Energy Efficiency Fit-Out
	Example Lease Provision

	Any and all Tenant Improvement Work and/or Alterations will be performed in accordance with Landlord sustainability practices that the Tenant has accepted as part of the lease agreement, namely the leased space fit-out must meet Environmental Protecti...
	Request Whole Building ENERGY STAR Score from Landlord Annually
	Example Lease Clause

	Purchase On-Site Renewables if Offered by Landlord and Competitively Priced
	Example Lease Clause

	Accept Cost Recovery Clause for Energy Efficiency Upgrades Benefitting Tenant
	Example Lease Clause





