
STT HẠNG MỤC BÀN GIAO DIỄN GIẢI CÔNG VIỆC

I

 -Lớp Bê tông đệm móng 

 -Lớp bê tông móng 

 -Lớp gối móng bằng gạch đạc

 -Cổng rào chính

2 Nền hạ
 - Nền đã san gạt lu lèn đúng theo cao độ

thiết kế được duyệt , K=0.95.

3
Vị trí các đường ống cấp nước, thoát 

nước để đấu nối sau này.
Không nằm trong nhà mà nằm ngoài nhà, thuộc quản lí của Chủ đầu tư.

II

A

1 Đáy móng  -Lớp đệm móng đá 40x60 mm

2 Thân móng  -Đà giằng móng BTCT đá 10x20 mm , M150.

3 Gối móng
 - Gối móng xây bằng gạch đặc , M75

 - Tô trát gối móng hoàn thiện M75

4 Bể phốt

 -Bê tông lót đáy đá 4x6 M100

-Xây tường bể tự hoại. Xây gạch đặc 65x110x220mm, vữa XM M75

-Trát vữa xi măng, chống thấm

B

1 Hố ga ngoài nhà
 - Xây gạch đặc, tô chống thấm hoàn thiện 

mặt trong, có nấp đan bằng BTCT

2 Tường trong nhà & cầu thang

 -Gạch không nung địa phương tô mặt trong

 -Gạch nung địa phương không tô (xây bên ngoài nhà).

 -Tấm Dampcourse (tôn mạ kẽm) chèn chân tường bao ngoài nhà.

 -Lắp đặt bát sắt liên kết giữa 02 tường.

 -Lắp đặt ô gió

 -Lắp lớp lưới Inox (Kt:678x77 mm) sau ô gió (chống côn trùng vào khe hở giữa 02 

tường).

 -Tường cầu thang, lan can sân thượng tường hàng rào sân vườn: Xây gạch 

65x110x220mm, 2 mặt để tự nhiên vuốt mạch lõm 10-12m/m. Tường dày 110m

 -Tường phía trong nhà & sân thượng : Xây gạch 100x150x220mm, trát mặt trong. 

Tường dày 150mm, vữa XM M75

 -Tường ngăn trong Nhà xây gạch 06 lỗ Tuynen A1 Nam Giang, trát 02 mặt , vữa XM 

M75

 -Xây gạch 100x150x220mm, dày 110mm (tường trong, bệ bếp- lavabo- bồn tắm)

 -Xây bậc tam cấp cầu thang. Xây gạch đặc 65x110x220mm, vữa XM M75

 -Bê tông gạch vỡ chèn giữa tường trong và ngoài (móng M1).

 -Lục bình cho cầu thang ( theo mẫu) 

3 Sàn tầng trệt

 -Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95.

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều 

dày mặt đường <=25 cm, mác 200.

 -Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100

4 Tầng mái

 - Hoàn thiện sàn BTCT tầng mái, có chống tấm, đà kiền mái bằng BTCT

 -Hoàn thiện các cầu thang BTCT bao gồm : tay vịn, bậc thang ốp gạch hoa, hoàn 

thiện mặt bậc, sơn hoàn thiện cầu thang.

 - Hoàn thiện lan can trên tầng mái .

5 Bể bơi ( Nếu có )  -Xây dựng phần thô.

6 Sân vườn

 -Lót gạch số 8 sân vườn

 -Lót gạch viền trang trí gạch không nung.

 -Trồng cỏ , cây xanh

 -Cán nền lối đi.

7 Bậc tam cấp  -xây hoàn thiện bậc cấp các lối vào

C

DANH MỤC VẬT LIỆU & THIẾT BỊ BÀN GIAO
Hạng mục : BIỆT THỰ 

Phương Án 01 : BÀN GIAO PHẦN ĐẤT & PHẦN XÂY THÔ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI

PHẦN ĐẤT

Phần thân nhà & mái

Phần cấp thoát nước

1 Tường rào bao quanh nhà

PHẦN XÂY THÔ

Phần Móng



1 Hệ thống cấp & thoát nước
Toàn bộ hệ thống cấp nước âm tường & âm sàn . Không thiết bị : Vòi , phiểu thu sàn 

,thiết bị vệ sinh, vòi tắm hoa sen….

D

1 Hệ thống điện chiếu sáng
Toàn bộ đường ống âm tường chờ sẵn

(không bao gồm dây điện , mặt nạ ) chỉ có đế âm tường.

2
Hệ thống thông tin liên lạc & 

Internet

Toàn bộ đường ống âm tường chờ sẵn

(không bao gồm dây điện)

3 Hệ thống điện lạch
Đường ống đồng đi âm tường chờ sẵn 

(không có máy lạnh & cục nóng)

E

1 Cửa đi chính vào nhà Cửa đi 02 cánh bằng gỗ Lim : Sơn hoàn , tay nắm và khóa cửa.

2 Các cửa đi và cửa sổ ngoài nhà
 Toàn bộ là cửa khung nhôm Xingpha, kính 

cường lực 8.38 mm
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THUYẾT MINH CHUNG : VẬT LIỆU & CHUẨN LOẠI SỬ DỤNG CHÍNH TRONG PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Các vật liệu & chuẩn loại có thể thay đổi vật liêu & chuẩn loại khác tương đương mà vẫn đảm bảo chất lượng và giá thành như nhau)

Sắt thép : Việt - Úc

Xi Măng : Vicem PCB40 , INSEE 

Gạch xây : Gạch Tuynen , gạch không nung (gạch block)

Cây xanh sân vườn : Cỏ chỉ , cây Thiên Điểu.

Gạch lót sân vườn : Gạch số 8 ( gạch không nung ), gạch chữ nhật 80x80x200 mm gạch không nung.

Đá Hóa An : 10x20 mm cho công tác bê tông , Đá 40x60 m cho công tác lăm le móng

Bê tông : Áp dụng cho các công trình điều kiện mặt bằng cho phép và các công tác bê tông 

chính như : Móng , Dầm , Sàn. Mác bê tông theo thiết kế - công thức trộn máy mác 250 với tỷ lệ : 1 xi măng - 4 cát - 6 đá , nước thùng sơn 18 lít.

Ống nước : BÌNH MINH , Ồng cấp D34, ống thoát thải và nước mưa D90, ống thoát phân D114,

ống thoát tổn D168. (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất D34: PN12, ống D90: PN6, ống D114: PN5,ống D168 : PN5, - Bao gồm ống nước lạnh , T, co, van khóa.
Dây điện CADIVI : 

Cáp dây điện loại 1 Cadivi, 7 lõi ruột đồng, Mã hiệu CV.

Hệ dây đèn dây 1.5 mm , hệ thống ổ cắm dây 2.5 mm, dây điện tầng & chính 8.0 mm.

Tiết diện dây theo bản vẽ thiết kế.

Dây Internet : Cáp chuyện dụng AMP cat 5

Dây ruột già : SINO , MPE luồn điện trọng dầm - tường

Dây cứng : VEGA Luồn dây điện âm sàn BTCT

Chống thấm : FLINKOTE , SIKALATE

Ngói - Tole : Thái Lan , Hoa Sen (trong trường hợp công trình có mái ngói hoặc mái tole)

Hệ thống trần vách thạch cao : Khung trần thạch cao dùng hãng Vĩnh Tường , tấm thạch cao cho trần dày 9 mm, cho tường vách dày 12 mm.

Cát vàng : Cát rữa hạt lớn cho công tác bê tông, cát mi cho công tác xây tô

Gạch lót phòng khách & phòng bếp : Gạch ceramic 600x600 mm màu trắng & đen 100x100 , tên gạch Pancera Dreamtek.

Chân cửa lót đá Granite đen Kim Sa mịn Ấn Độ

Các phòng ngủ lót gạch : Sàn giả gỗ 146x600 mm , hãng Perfetto

Chân cửa lót đá Granite đen Kim Sa mịn Ấn Độ

Các phòng vệ sinh lót & ốp gạch : Gạch nền lót gạch hoa Đồng Tâm, gạch tường lót gạch 

Mosaic , viền đá granite đen Kimsa Ấn Độ.

Phần điện nhẹ và điện lạnh

Phần cửa đi & cửa sổ



GHI CHÚ

Bàn giao vị trí

sử dụng chung

Xem vật liệu và 

chuẩn loại trong thuyết minh chung 

mục I

Xem vật liệu và 

chuẩn loại trong thuyết minh chung 

mục I

DANH MỤC VẬT LIỆU & THIẾT BỊ BÀN GIAO
Hạng mục : BIỆT THỰ 

Phương Án 01 : BÀN GIAO PHẦN ĐẤT & PHẦN XÂY THÔ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI

PHẦN ĐẤT

Phần thân nhà & mái

Phần cấp thoát nước

Xem vật liệu và chuẩn loại trong 

thuyết minh chung mục I

PHẦN XÂY THÔ

Phần Móng

Xem vật liệu và chuẩn loại trong 

thuyết minh chung mục I



Xem vật liệu và 

chuẩn loại trong thuyết minh chung 

mục I

Xem vật liệu và 

chuẩn loại trong thuyết minh chung 

mục I

Xem vật liệu và 

chuẩn loại trong thuyết minh chung 

mục I
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Cây xanh sân vườn : Cỏ chỉ , cây Thiên Điểu.

Gạch lót sân vườn : Gạch số 8 ( gạch không nung ), gạch chữ nhật 80x80x200 mm gạch không nung.

Đá Hóa An : 10x20 mm cho công tác bê tông , Đá 40x60 m cho công tác lăm le móng

Bê tông : Áp dụng cho các công trình điều kiện mặt bằng cho phép và các công tác bê tông 

chính như : Móng , Dầm , Sàn. Mác bê tông theo thiết kế - công thức trộn máy mác 250 với tỷ lệ : 1 xi măng - 4 cát - 6 đá , nước thùng sơn 18 lít.

Ống nước : BÌNH MINH , Ồng cấp D34, ống thoát thải và nước mưa D90, ống thoát phân D114,

ống thoát tổn D168. (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất D34: PN12, ống D90: PN6, ống D114: PN5,ống D168 : PN5, - Bao gồm ống nước lạnh , T, co, van khóa.
Dây điện CADIVI : 

Cáp dây điện loại 1 Cadivi, 7 lõi ruột đồng, Mã hiệu CV.

Hệ dây đèn dây 1.5 mm , hệ thống ổ cắm dây 2.5 mm, dây điện tầng & chính 8.0 mm.

Tiết diện dây theo bản vẽ thiết kế.

Dây Internet : Cáp chuyện dụng AMP cat 5
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Chống thấm : FLINKOTE , SIKALATE

Ngói - Tole : Thái Lan , Hoa Sen (trong trường hợp công trình có mái ngói hoặc mái tole)

Hệ thống trần vách thạch cao : Khung trần thạch cao dùng hãng Vĩnh Tường , tấm thạch cao cho trần dày 9 mm, cho tường vách dày 12 mm.

Cát vàng : Cát rữa hạt lớn cho công tác bê tông, cát mi cho công tác xây tô

Gạch lót phòng khách & phòng bếp : Gạch ceramic 600x600 mm màu trắng & đen 100x100 , tên gạch Pancera Dreamtek.

Chân cửa lót đá Granite đen Kim Sa mịn Ấn Độ

Các phòng ngủ lót gạch : Sàn giả gỗ 146x600 mm , hãng Perfetto

Chân cửa lót đá Granite đen Kim Sa mịn Ấn Độ

Các phòng vệ sinh lót & ốp gạch : Gạch nền lót gạch hoa Đồng Tâm, gạch tường lót gạch 

Mosaic , viền đá granite đen Kimsa Ấn Độ.

Phần điện nhẹ và điện lạnh

Phần cửa đi & cửa sổ


