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PHỤ LỤC SỐ 1 

BẢNG MÔ TẢ HẠNG MỤC XÂY DỰNG-VẬT TƯ-TRANG THIẾT BỊ 

( Theo tiêu chuẩn xây thô hoàn thiện mặt tiền - Áp dụng cho Nhà phố liên kế, Shophouse ) 

 

Stt Khoản mục Diễn giải chi tiết Nhà cung cấp Ghi chú 

TẦNG TRỆT (TẦNG 1) 

1 Sân trước sau 
Sân trước: Lát gạch  

Sân sau: đổ cát san nền. 

Viglacera/ Đồng 

Tâm/Taicera, hoặc 

tương đương 

Đối với căn góc: 

không lát gạch 

trong khu vực sân 

vườn (nếu có) 

2 Hàng rào trước và sau Không có   

3 Hộp thư phía trước nhà 
Hộp thư bằng sắt, sơn tĩnh 

điện 

Sản xuất và lắp đặt bởi 

công ty trong nước 
 

4 
Mái che phía trước nhà 

(Canopy) 
Khung sắt kính cường lực 

Sản xuất và lắp đặt bởi 

công ty trong nước 
Theo thiết kế 

SÀN 

1 Sàn tầng trệt 
Nền BTCT không hoàn 

thiện 
 

Theo thiết kế kết 

cấu 

2 
Sàn tầng còn lại (Tầng 

1+2+Tum) 

Sàn BTCT không hoàn 

thiện 
 

Theo thiết kế kết 

cấu 

3 
Ban công/sân phơi (nếu 

có) 

Sàn BTCT, chống thấm, 

cán nền bảo vệ lớp chống 

thấm. 

 
Theo thiết kế kết 

cấu 

4 Mái 

Sàn BTCT, chống thấm, 

cán nền bảo vệ lớp chống 

thấm. 

 
Theo thiết kế kết 

cấu 

TƯỜNG-CẦU THANG BỘ 

1 Tường bao ngoài nhà 

Xây tường gạch, mặt trong 

nhà tô vữa, mặt ngoài nhà 

tô vữa và sơn hoàn thiện. 

Sơn: 

ICI/NIPPON/JOTUN/

TOA, hoặc tương 

đương 

Đối với căn góc: 

việc sơn hoàn 

thiện phía mặt 

đường phụ (nếu 

có) sẽ được tính là 

chi phí phát sinh 

thực tế sau này. 

2 
Tường ngăn trong nhà 

(Trệt, Lầu) 
Không xây   

3 
Cầu thang bộ ( từ tầng 

trệt lên các tầng) 

Bê tông cốt thép. Mặt bậc 

xây gạch đất sét nung. 
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TRẦN 

1 
Trần tất cả các phòng 

trong nhà 

Trần bê tông không hoàn 

thiện 
  

2 

Trần khu vực ngoài 

nhà: ban công/sân phơi 

(nếu có) 

Sơn nước ngoại thất 

Sơn: 

ICI/NIPPON/JOTUN/

TOA, hoặc tương 

đương 

 

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ 

1 Cửa chính tại tầng trệt 

Cửa trong: Khung nhôm – 

kính cường lực 

Cửa ngoài: cửa kéo bằng 

sắt 

Cửa trong: 

Sado/Xingfa/Tungshin

, hoặc tương đương 

Cửa ngoài: sản xuất và 

lắp đặt bởi công ty 

trong nước 

 

2 
Cửa ra vào và Cửa sổ 

mặt trước nhà 
Cửa kính khung nhôm 

Sado/Xingfa/Tungshin

, hoặc tương đương 

Đối với căn góc: 

việc lắp đặt cửa ra 

vào/cửa sổ/ban 

công, phía mặt 

đường phụ (nếu 

có) sẽ được tính là 

chi phí phát sinh 

thực tế sau này. 

3 
Cửa ra vào và Cửa sổ 

mặt sau nhà 
Không lắp đặt   

4 Cửa cổng 
Không có 

 
  

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN 

1 
Hệ thống điện cấp 

nguồn 

Đặt ống luồn (cho cáp) 

ngầm từ tủ điện phân 

phối khu vực tới vị trí 

đồng hồ điện tại sau 

lưng nhà ( bao gồm 

đồng hồ đo đếm, không 

bao gồm tủ điện ) 

 
Theo thiết kế 

hạ tầng 
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2 
Hệ thống điện thoại 

dữ liệu 

Đặt ống luồn (cho cáp 

điện thoại, dữ liệu) 

ngầm từ hộp đấu nối 

viễn thông khu vực vào 

vị trí gần cửa chính nhà. 

 
Theo thiết kế 

hạ tầng 

3 Hệ thống cấp nước 

Cung cấp đồng hồ nước 

và nguồn nước đến điểm 

đấu nối nguồn tầng trệt 

 
Theo thiết kế 

hạ tầng 

4 Hệ thống thoát nước 

Cung cấp bể tự hoại và 

ống ngầm thoát nước từ 

bể tự hoại đến hố ga của 

hệ thống thoát nước khu 

vực. Lắp đặt ống chờ kết 

nối tại tầng trệt. 

Ống nhựa Bình 

Minh hoặc tương 

đương 

Theo thiết kế 

hạ tầng 

5 
Hộp đựng đồng hồ 

nước và đồng hồ điện 
 

Sản xuất và lắp đặt bởi 

công ty trong nước 
 

Ghi chú:  Trong mọi trường hợp phải thay đổi, vật liệu xây dựng sẽ được thay thế với chất 

lượng tương đương.) 

 

        ĐẠI DIỆN BÊN MUA 

 

            ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

 


