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CÔNG TÁC NGHIỆM THU 

TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
                                                              
                                    Người soạn và giảng :  PGS Lê Kiều 
 

1. Cơ sở của công tác nghiệm thu 
 
Quá trình tiến hành đầu tư và xây dựng phải qua các bước : Chuẩn bị đầu tư, 
chuẩn bị xây dựng, thực hiện đầu tư và đưa công trình vào khai thác sử dụng 
cho đến thời gian hoàn vốn. 
Trong mọi giai đoạn đều diễn ra khâu công tác là hợp đồng, thực hiện hợp 
đồng và nghiệm thu khi hoàn tất từng bộ phận hay toàn bộ hợp đồng. Sau 
khâu nghiệm thu, chủ đầu tư phải thanh toán cho các nhà thầu thực hiện 
từng công tác . Công tác nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đã được tiến 
hành và đã làm xong , chất lượng công việc đạt theo các yêu cầu đề ra trong 
hồ sơ mời thầu, theo đúng các quy chuẩn và tiêu chuẩn được xác định và 
theo đúng kế hoạch. Công việc đã hoàn thành trong điều kiện nhà thầu quản 
lý chất lượng cẩn thận, có sự giám sát của chủ đầu tư, đúng số lượng và 
công trình bảo đảm các điều kiện sử dụng an toàn, thuận lợi, không làm suy 
giảm các yếu tố môi trường. 
Để được thanh toán, sản phẩm xây dựng trước hết phải làm các thủ tục  
nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đã hoàn thành. Việc nghiệm thu thực 
hiện theo quy định của Nghị định 209/CP của Chính phủ và tiêu chuẩn xây 
dựng Việt Nam TCXDVN 371-2006 , Nghiệm thu chất lượng thi công công 
trình xây dựng. Nghị định 209 có được sửa đổi bổ sung một số điều nhưng 
không ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu công trình xây dựng. 
 
Chủ đầu tư tổ chức công tác nghiệm thu hoàn thành theo các quy trình sau: 
• Nghiệm thu công việc xây dựng 
• Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng 
• Nghiệm thu hoàn thành công trình/ hạnh mục công trình xây dựng. 
 
Cơ sở để nghiệm thu công tác xây dựng là :  
+ Các yêu cầu của bộ Hồ sơ mời thầu,  
+ Hợp đồng kinh tế kỹ thuật ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu,  
+ Các văn bản quản lý Nhà Nước trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng liên 
quan,  
+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan. 
 
Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bao gồm: 
• Biên bản nghiệm thu 
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• Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu 
• Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là 

những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đọan thi 
công, hạng mục công trình và công trình đã hoàn thành. 

 
Thuật ngữ nghiệm thu nêu trong chuyên đề này là nghiệm thu công tác xây 
dựng đã hoàn thành chủ yếu là trong giai đoạn thực hiện đầu tư, không đề cập 
đến các khâu nghiệm thu đã làm trước đó như nghiệm thu công tác khảo sát, 
công tác thiết kế, công tác xác định mốc giới, chỉ giới ... 
 

2. Điều kiện để công tác được nghiệm thu  
 
ChØ ®−îc nghiÖm thu nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p, bé phËn kÕt cÊu, thiÕt bÞ, m¸y 
mãc, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng, h¹ng môc c«ng tr×nh vμ c«ng tr×nh 
hoμn toμn phï hîp víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu 
chuÈn TCXDVN 371/2006 vμ c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu 
kü thuËt chuyªn m«n liªn quan. 

§èi víi c«ng tr×nh hoμn thμnh nh−ng vÉn cßn c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng mμ 
nh÷ng tån t¹i ®ã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn v÷ng vμ c¸c ®iÒu kiÖn sö dông 
b×nh th−êng cña c«ng tr×nh th× cã thÓ chÊp nhËn nghiÖm thu ®ång thêi ph¶i tiÕn 
hμnh nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: 

- LËp b¶ng thèng kª c¸c c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng (theo mÉu  ghi ë phô 
lôc N) vμ quy ®Þnh thêi h¹n söa ch÷a, kh¾c phôc ®Ó nhμ thÇu thùc 
hiÖn;  

- C¸c bªn cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vμ kiÓm tra viÖc söa 
ch÷a, kh¾c phôc c¸c c¸c tån t¹i ®ã; 

- TiÕn hμnh nghiÖm thu l¹i sau khi c¸c c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng ®· ®−îc 
söa ch÷a kh¾c phôc xong.  

NghiÖm thu c«ng tr×nh c¶i t¹o cã thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ang ho¹t ®éng ph¶i tu©n 
theo néi quy, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hμnh vμ c¸c quy ®Þnh vÒ an toμn, vÖ sinh 
cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt. 

C¸c biªn b¶n nghiÖm thu trong thêi gian x©y dùng vμ biªn b¶n nghiÖm thu bμn 
giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông lμ c¨n cø ®Ó thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p vμ 
quyÕt to¸n gi¸ thμnh c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong. Ch−a lËp v¨n b¶n nghiÖm thu 
c«ng tr×nh hoμn thμnh, ch−a ®−îc thanh to¸n , nÕu trong hîp ®ång ký kÕt gi÷a 
chñ ®Çu t− vμ nhμ thÇu ghi th× cã thÓ ®−îc t¹m øng chi phÝ. 

§èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng ®· ®−îc nghiÖm thu nh−ng thi c«ng l¹i hoÆc c¸c 
m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt nh−ng thay ®æi b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c th× ph¶i 
tiÕn hμnh nghiÖm thu l¹i. 
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§èi víi c«ng viÖc x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh 
x©y dùng sau khi nghiÖm thu ®−îc chuyÓn sang nhμ thÇu kh¸c thi c«ng tiÕp th× 
nhμ thÇu ®ã ph¶i ®−îc tham gia nghiÖm thu x¸c nhËn vμo biªn b¶n. 

C¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng tr−íc 
khi bÞ che lÊp kÝn ph¶i tæ chøc nghiÖm thu. 

§èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng 
kh«ng nghiÖm thu ®−îc ph¶i söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè th× ph¶i tiÕn hμnh 
nghiÖm thu l¹i theo ph−¬ng ¸n xö lý kü thuËt ®· ®−îc ®¬n vÞ thiÕt kÕ vμ chñ ®Çu 
t− phª duyÖt. 

Kh«ng nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh, c«ng viÖc x©y 
dùng sau khi söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè nh−ng vÉn kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu 
bÒn v÷ng vμ c¸c yªu cÇu sö dông b×nh th−êng cña c«ng tr×nh. 

 

3. Quá trình thực hiện nghiệm thu 
 
Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (míi hoÆc c¶i t¹o) ph¶i thùc hiÖn 
c¸c b−íc nghiÖm thu sau:  

- NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n sÏ ®−îc ®−a vμo sö 
dông trong c«ng tr×nh. 

- NghiÖm thu tõng c«ng viÖc x©y dùng;  

- NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng;  

- NghiÖm thu hoμn thμnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y 
dùng ®Ó bμn giao ®−a vμo sö dông.  

 
Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu là đại diện cho phía nhà thầu được 
coi là bên bán hàng hóa xây dựng, đại diện chủ đầu tư là bên mua hàng, và một 
số bên như đại diện thiết kế, chuyên gia được mời. Ngoài bên nhà thầu, bên chủ 
đầu tư, những người cần thiết tham gia sẽ được mời theo yêu cầu của chủ đầu 
tư theo từng giai đoạn nghiệm thu. 
 
Việc tiến hành nghiệm thu từng bước như sau: 
3.1 NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông vμo 
c«ng tr×nh 

Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu 

- Ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− hoÆc 
ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi 
h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; 
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- Ng−êi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y 
dùng c«ng tr×nh. 

Trong tr−êng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng 
tr×nh cña chñ ®Çu t− tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi 
nhμ thÇu phô. 

Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thμnh phÇn tham gia nghiÖm thu: 

Trùc tiÕp tiÕn hμnh nghiÖm thu trong qu¸ tr×nh x©y l¾p nh÷ng ®èi t−îng sau ®©y 
sau khi nhËn ®−îc phiÕu yªu cÇu cña nhμ thÇu x©y l¾p: 

- C¸c lo¹i vËt liÖu, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông vμo c«ng tr×nh;  

- C¸c lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc tr−íc khi ®−a vμo l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh;  

 

Hå s¬ cÇn cã tr−íc khi tiÕn hμnh nghiÖm thu lμ : 

C¸c chøng chØ kü thuËt xuÊt x−ëng cña vËt liÖu, b¸n thμnh phÈm,  lÝ lÞch cña c¸c 
thiÕt bÞ, c¸c v¨n b¶n b¶o hiÓm, b¶o hμnh thiÕt bÞ (nÕu cã), c¸c tμi liÖu h−íng dÉn 
kü thuËt, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc cña nhμ s¶n xuÊt; 

Khi cÇn cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu lÊy t¹i hiÖn tr−êng (nÕu thiÕt kÕ, chñ ®Çu t− 
hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m yªu cÇu) th× nh÷ng hå s¬ nμy ph¶i ®Çy ®ñ. 

 

Néi dung vμ tr×nh tù nghiÖm thu: 

a) KiÓm tra t¹i chç ®èi t−îng nghiÖm thu; 

b) KiÓm tra chøng chØ kü thuËt xuÊt x−ëng, lÝ lÞch cña c¸c thiÕt bÞ, c¸c v¨n 
b¶n b¶o hiÓm, b¶o hμnh thiÕt bÞ (nÕu cã), c¸c tμi liÖu h−íng dÉn kü thuËt, 
tiªu chuÈn kü thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc cña nhμ s¶n xuÊt; 

c) KiÓm tra c¸c tμi liÖu thÝ nghiÖm; 

d) Trong khi nghiÖm thu tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hμnh thªm c¸c 
c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: 

- Yªu  cÇu nhμ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm ®Ó thÝ nghiÖm bæ 
sung; 

- Thö nghiÖm l¹i ®èi t−îng nghiÖm thu; 

- ThÈm tra møc ®é ®óng ®¾n cña c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã liªn quan 
®Õn chÊt l−îng ®èi t−îng nghiÖm thu do nhμ thÇu x©y l¾p thùc hiÖn vμ 
cung cÊp. 

e) §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh (nÕu cã) víi tμi liÖu thiÕt kÕ 
®−îc duyÖt, c¸c yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m kÜ thuËt chuyªn 
m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tμi liÖu h−íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ 
thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng. 
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f) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ban nghiÖm thu ®−a ra kÕt luËn:  

- Tr−êng hîp thø  nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi t−îng ®· xem 
xÐt vμ lËp biªn b¶n theo mÉu ®−îc quy ®Þnh; Nh÷ng mÉu hå s¬ ghi 
nhËn kÕt qu¶ nghiÖm thu, chñ ®Çu t− cã thÓ so¹n th¶o cho phï hîp víi 
tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, cã thÓ lÊy theo mÉu cña c¸c tiªu chuÈn ®· 
ban hμnh. ( theo NghÞ ®Þnh 49/2008 N§-CP ngμy 18-4-2008 , Söa ®æi 
bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 209/2004/ N§-CP ngμy 16- 12- 
2004 cña ChÝnh Phñ vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng). 

- Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi t−îng 
kiÓm tra sai víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt hoÆc kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng 
yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ nh÷ng yªu 
cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan. Ban 
nghiÖm thu lËp biªn b¶n (vμo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: 

+   Ghi râ tªn vμ sè l−îng c¸c ®èi t−îng kh«ng chÊp nhËn nghiÖm 
thu; 

+  Thêi gian nhμ thÇu x©y l¾p ph¶i ph¶i ®−a c¸c ®èi t−îng kh«ng 
chÊp nhËn nghiÖm thu ra khái c«ng tr−êng. 

3.2   NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng 

Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu 

- Ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− hoÆc 
ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi 
h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; 

- Ng−êi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y 
dùng c«ng tr×nh. 

Trong tr−êng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng 
c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña 
tæng thÇu víi nhμ thÇu phô. 

Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thμnh phÇn tham gia nghiÖm thu: 

Trùc tiÕp tiÕn hμnh nghiÖm thu trong qu¸ tr×nh x©y l¾p nh÷ng ®èi t−îng 
c«ng viÖc x©y dùng sau ®©y sau khi nhËn ®−îc phiÕu yªu cÇu cña nhμ thÇu 
x©y l¾p : 

- Nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng ®· hoμn thμnh; 

- Nh÷ng c«ng viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ tÜnh ®· hoμn thμnh; 

- Nh÷ng kÕt cÊu, bé phËn c«ng tr×nh sÏ lÊp kÝn;  

§iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu: 

a) §èi t−îng nghiÖm thu ®· thi c«ng hoμn thμnh tr−íc ®ã; 

b) Cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, tμi liÖu: 
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- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi 
sö dông; 

- C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cã liªn quan lÊy t¹i 
hiÖn tr−êng; 

- C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o l−êng, ®o ®¹c, quan tr¾c mμ nhμ thÇu thi 
c«ng x©y l¾p ®· thùc hiÖn t¹i hiÖn tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l−îng vμ 
khèi l−îng ®èi t−îng cÇn nghiÖm thu; 

- B¶n vÏ hoμn c«ng; 

- NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t− vμ c¸c tμi liÖu v¨n 
b¶n kh¸c ®· x¸c lËp trong khi x©y l¾p cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng 
nghiÖm thu. 

c) Cã biªn b¶n nghiÖm thu néi bé vμ phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhμ thÇu 
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 

Néi dung vμ tr×nh tù nghiÖm thu: 

a) KiÓm tra t¹i chç ®èi t−îng nghiÖm thu: c«ng viÖc x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p 
®Æt tÜnh t¹i hiÖn tr−êng; 

b) KiÓm tra c¸c hå s¬ ghi ë trªn; 

c) Trong khi nghiÖm thu, tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hμnh thªm c¸c 
c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: 

- KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi l−îng, chÊt l−îng c¸c c«ng viÖc hoμn 
thμnh víi sè liÖu ghi trong biªn b¶n, tμi liÖu tr×nh ®Ó nghiÖm thu; 

- Yªu  cÇu nhμ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm tõ ®èi t−îng nghiÖm 
thu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ xung;  

- Thö nghiÖm l¹i ®èi t−îng nghiÖm thu; 

- KiÓm tra møc ®é ®óng ®¾n cña nh÷ng kÕt luËn ghi trong biªn b¶n 
nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông, 
vμ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn chÊt l−îng ®èi t−îng 
nghiÖm thu do nhμ thÇu x©y l¾p thùc hiÖn vμ cung cÊp. 

d) §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, yªu cÇu 
cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tμi liÖu 
h−íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó 
®¸nh gi¸ chÊt l−îng. 

e) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ban nghiÖm thu ®−a ra kÕt luËn:  

- Tr−êng hîp thø  nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi t−îng ®· xem 
xÐt vμ lËp biªn b¶n theo c¸c mÉu do chñ ®Çu t− quy ®Þnh. 

- Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi t−îng 
thi c«ng ch−a xong, thi c«ng sai hoÆc cã nhiÒu chç sai víi thiÕt kÕ 
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®−îc duyÖt, hoÆc kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn 
®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn 
kü thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan. Ban nghiÖm thu lËp biªn b¶n 
(vμo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: 

+  Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lμm l¹i; 

+  Nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i l¾p ®Æt l¹i;  

+  Nh÷ng sai sãt hoÆc h− háng cÇn söa l¹i; 

+  Thêi gian lμm l¹i, söa l¹i; 

+   Ngμy nghiÖm thu l¹i. 

f) Sau khi ®èi t−îng ®· ®−îc chÊp nhËn nghiÖm thu cÇn tiÕn hμnh ngay 
nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo. NÕu dõng l¹i, th× tuú theo tÝnh chÊt 
c«ng viÖc vμ thêi gian dõng l¹i chñ ®Çu t− hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng 
cña chñ ®Çu t− cã thÓ xem xÐt vμ quyÕt ®Þnh viÖc nghiÖm thu l¹i ®èi 
t−îng ®ã. 

3.3   NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng  

Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu 

a) Ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ 
®Çu t− hoÆc ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng 
tr×nh cña Tæng thÇu trong tr−êng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y 
dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng do nhμ thÇu phô thùc hiÖn;  

b) Ng−êi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng 
tr×nh;  

 Trong tr−êng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t 
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c  
nghiÖm thu cña tæng thÇu víi c¸c nhμ thÇu phô. 

c) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia n−íc ngoμi cÇn cã ®¹i diÖn 
chuyªn gia thiÕt kÕ vμ chuyªn gia thi c«ng tham gia vμo c«ng viÖc 
nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nμy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia n−íc ngoμi 
t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh. 

Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thμnh phÇn tham gia nghiÖm thu: 

a) C¨n cø vμo qui m« c«ng tr×nh vμ tham kh¶o c¸c tμi liÖu tiªu chuÈn còng 
nh− yªu cÇu c«ng nghÖ cña c«ng tr×nh  ®Ó ph©n chia bé phËn c«ng tr×nh 
x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; 

b) Ph¶i trùc tiÕp tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu kh«ng muén h¬n 1 ngμy kÓ 
tõ khi nhËn ®−îc phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhμ thÇu chÝnh x©y l¾p 
®èi víi c¸c ®èi t−îng sau ®©y: 

- Bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoμn thμnh; 



www.vn
co

ld.
vn

 
 
                                                               

7

- Giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®· hoμn thμnh; 

- ThiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i; 

- ThiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i; 

§iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu:  

a) §èi t−îng nghiÖm thu ®· thi c«ng hoμn thμnh; 

b) TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc x©y dùng cña ®èi t−îng nghiÖm thu ®Òu ®· ®−îc 
nghiÖm thu theo qui ®Þnh ®· nªu; 

c) Cã ®Çy ®ñ sè c¸c hå s¬, tμi liÖu: 

- C¸c biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc 
khi sö dông; 

- C¸c biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cã liªn quan; 

- C¸c biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ cã liªn quan; 

- C¸c biªn b¶n nghiÖm thu nh÷ng kÕt cÊu, bé phËn c«ng tr×nh ®· lÊp kÝn 
cã liªn quan; 

- C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cã liªn quan lÊy t¹i 
hiÖn tr−êng; 

- C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o l−êng, ®o ®¹c, quan tr¾c mμ nhμ thÇu thi 
c«ng x©y l¾p ®· thùc hiÖn t¹i hiÖn tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l−îng, khèi 
l−îng ®èi t−îng cÇn nghiÖm thu; 

- B¶n vÏ hoμn c«ng; 

- NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t− vμ c¸c tμi liÖu v¨n 
b¶n kh¸c ®· x¸c lËp trong khi x©y l¾p cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng 
nghiÖm thu. 

d) Cã biªn b¶n nghiÖm thu néi bé vμ phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhμ thÇu 
thi c«ng x©y l¾p; 

Néi dung vμ tr×nh tù nghiÖm thu: 

a) KiÓm tra t¹i chç ®èi t−îng nghiÖm thu: bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai 
®o¹n thi c«ng x©y dùng, thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i, thiÕt bÞ 
ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i; 

b) KiÓm tra c¸c hå s¬ ghi trªn; 

c) Trong khi nghiÖm thu, tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hμnh thªm c¸c 
c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: 

- KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi l−îng, chÊt l−îng c¸c ®èi t−îng 
nghiÖm thu víi sè liÖu ghi trong biªn b¶n, tμi liÖu tr×nh ®Ó nghiÖm thu; 

- Yªu  cÇu nhμ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm tõ ®èi t−îng nghiÖm 
thu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ xung;  
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- Thö nghiÖm l¹i ®èi t−îng nghiÖm thu. 

- KiÓm tra møc ®é ®óng ®¾n cña nh÷ng kÕt luËn ghi trong biªn b¶n 
nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông; 
biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng; biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt 
tÜnh thiÕt bÞ cã liªn quan, c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn chÊt 
l−îng ®èi t−îng nghiÖm thu do nhμ thÇu x©y l¾p thùc hiÖn vμ cung 
cÊp. 

d) §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc 
duyÖt, yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn 
quan, c¸c tμi liÖu h−íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hμnh thiÕt 
bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng. 

e) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ban nghiÖm thu ®−a ra kÕt luËn:  

- Tr−êng hîp thø  nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi t−îng ®· xem 
xÐt vμ lËp biªn b¶n theo mét trong c¸c mÉu do chñ ®Çu t− quy ®Þnh. 

- Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi t−îng 
ch−a thi c«ng xong, thi c«ng sai hoÆc cã nhiÒu chç sai víi thiÕt kÕ 
®−îc duyÖt, hoÆc kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn 
®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn 
kü thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan. Ban nghiÖm thu lËp biªn b¶n 
(vμo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: 

+   Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lμm l¹i; 

+   Nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i l¾p ®Æt l¹i; 

+   Nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i thö l¹i; 

+   Nh÷ng sai sãt hoÆc h− háng cÇn söa l¹i; 

+   Thêi gian lμm l¹i, thö l¹i, söa l¹i; 

+   Ngμy nghiÖm thu l¹i. 

3.4   NghiÖm thu hoμn thμnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y 
dùng ®Ó ®−a vμo sö dông.  

Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: 

a) PhÝa chñ ®Çu t−:  

- Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vμ ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi 
c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t−; 

- Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vμ ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi 
c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhμ thÇu t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y 
dùng c«ng tr×nh.  

b) PhÝa nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: 
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- Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vμ ng−êi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp 
cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;  

- Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vμ ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi 
c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu (®èi víi h×nh thøc hîp ®ång 
tæng thÇu). 

c) PhÝa nhμ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiÖm thu theo yªu 
cÇu cña chñ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: 

- Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; 

- Chñ nhiÖm thiÕt kÕ. 

d) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia n−íc ngoμi th× cÇn cã ®¹i diÖn 
chuyªn gia thiÕt kÕ vμ chuyªn gia thi c«ng tham gia vμo c«ng viÖc 
nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nμy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia n−íc ngoμi 
t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh. 

e) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu phßng ch¸y cao hoÆc cã nguy c¬ « 
nhiÔm m«i tr−êng cÇn cã ®¹i diÖn cña c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ 
phßng ch¸y chèng ch¸y, vÒ m«i tr−êng tham gia nghiÖm thu. 

f) Vμ c¸c thμnh phÇn kh¸c trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu (theo yªu cÇu cña 
chñ ®Çu t−) 

Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thμnh phÇn tham gia nghiÖm thu: 

Trùc tiÕp tiÕn hμnh nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a vμo sö dông nh÷ng ®èi t−îng 
sau: 

a) ThiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i; 

b) H¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoμn thμnh; 

c) C«ng tr×nh x©y dùng ®· hoμn thμnh; 

d) C¸c h¹ng môc hoÆc c«ng tr×nh ch−a hoμn thμnh nh−ng theo yªu cÇu cña 
chñ ®Çu t− cÇn ph¶i nghiÖm thu ®Ó bμn giao phôc vô cho nhu cÇu sö 
dông.  

Thêi gian b¾t ®Çu tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu kh«ng muén h¬n 3 ngμy kÓ tõ 
khi nhËn ®−îc phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhμ thÇu chÝnh x©y l¾p; hoÆc nhËn 
®−îc v¨n b¶n yªu cÇu cña chñ ®Çu t− .  

C«ng t¸c nghiÖm thu ph¶i kÕt thóc theo thêi h¹n quy ®Þnh cña chñ ®Çu t−. 

§iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu. 

a) §èi t−îng nghiÖm thu ®· thi c«ng hoμn thμnh;  

b) TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n 
thi c«ng x©y dùng cña ®èi t−îng nghiÖm thu ®Òu ®· ®−îc nghiÖm thu 
theo qui ®Þnh ; 
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c) Cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, vËn hμnh liªn ®éng cã t¶i hÖ thèng 
thiÕt bÞ c«ng nghÖ;  

d) Cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc cã thÈm quyÒn vÒ 
phßng chèng ch¸y næ; an toμn m«i tr−êng; an toμn vËn hμnh theo quy 
®Þnh; 

e) Cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, tμi liÖu hoμn thμnh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi 
t−îng nghiÖm thu do nhμ thÇu lËp vμ cung cÊp cho chñ ®Çu t− cïng víi 
phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; Danh môc c¸c hå s¬ tμi liÖu hoμn thμnh ®· 
thèng nhÊt gi÷a chñ ®Çu t− vμ nhμ thÇu.  

f) Cã ®ñ hå s¬ ph¸p lý cña ®èi t−îng nghiÖm thu do chñ ®Çu t− lËp theo 
danh môc hå s¬ ph¸p lý ; 

g) Cã b¶ng kª nh÷ng thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt, lËp theo mÉu ; 

h) Cã b¶ng kª c¸c hå s¬ tμi liÖu chuÈn bÞ cho nghiÖm thu, lËp theo mÉu ; 

i) Cã biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhμ thÇu thi c«ng x©y l¾p; 

j) §èi víi tr−êng hîp nghiÖm thu ®Ó ®−a vμo sö dông c¸c h¹ng môc c«ng 
tr×nh, c«ng tr×nh ch−a thi c«ng hoμn thμnh th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh yªu cÇu 
nghiÖm thu b»ng v¨n b¶n cña chñ ®Çu t− kÌm theo b¶ng kª c¸c viÖc ch−a 
hoμn thμnh, lËp theo mÉu;   

Néi dung vμ tr×nh tù nghiÖm thu: 

KiÓm tra t¹i chç h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoμn thμnh; 

KiÓm tra c¸c hå s¬, tμi liÖu ®· nªu ;  

KiÓm tra viÖc ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng cã t¶i; 

KiÓm tra nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ ®Ó ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông; 

KiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p, thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt liÖu, 
cÊu kiÖn chÕ t¹o s½n ®· sö dông vμo c«ng tr×nh trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ chÊt 
l−îng x©y dùng chung cña ®èi t−îng nghiÖm thu; 

KiÓm tra sù phï hîp cña c«ng suÊt thùc tÕ víi c«ng suÊt thiÕt kÕ ®−îc duyÖt; 

Trong khi nghiÖm thu tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hμnh thªm c¸c c«ng viÖc 
kiÓm ®Þnh sau: 

- Yªu cÇu c¸c nhμ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm tõ ®èi t−îng 
nghiÖm thu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ sung, thö nghiÖm l¹i thiÕt bÞ 
®Ó kiÓm tra;  

- Yªu cÇu chñ ®Çu t− ch¹y thö tæng hîp hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó 
kiÓm tra; 

- Thμnh lËp c¸c tiÓu ban chuyªn m«n vÒ kinh tÕ, kÜ thuËt ®Ó kiÓm tra 
tõng lo¹i c«ng viÖc, tõng thiÕt bÞ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vμ kiÓm 
tra kinh phÝ x©y dùng; 
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§èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, yªu 
cÇu  cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tμi liÖu 
h−íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ 
chÊt l−îng. 

Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l−îng Chñ ®Çu t− ®−a ra kÕt luËn:  

- Tr−êng hîp thø  nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi t−îng ®· xem 
xÐt vμ lËp biªn b¶n theo mét trong c¸c mÉu do chñ ®Çu t− quy ®Þnh. 

- Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu h¹ng môc, c«ng 
tr×nh khi ph¸t hiÖn thÊy c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng trong thi c«ng x©y 
l¾p lμm ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn v÷ng, ®é an toμn vμ mü quan cña c«ng 
tr×nh hoÆc g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng b×nh th−êng cña thiÕt bÞ khi s¶n 
xuÊt s¶n phÈm. 

 B¶ng kª c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng lËp theo mÉu ®Ó c¸c bªn cã liªn 
quan thùc hiÖn. PhÝ tæn ®Ó söa ch÷a, kh¾c phôc do bªn g©y ra ph¶i 
chÞu. 

 Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, Chñ ®Çu t− cã quyÒn thuª t− vÊn ®éc 
lËp phóc tra vμ kiÓm tra c«ng t¸c söa ch÷a c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng.  

 Sau khi c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng ®· ®−îc söa ch÷a vμ kh¾c phôc 
xong, T− vÊn phóc tra lËp biªn b¶n nghiÖm thu theo qui ®Þnh cña tiªu 
chuÈn nμy vμ b¸o c¸o Chñ ®Çu t− ®Ó tæ chøc nghiÖm thu l¹i. 

Sau khi nghiÖm thu, Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ tíi cÊp cã thÈm quyÒn 
®Ó xin phÐp ®−îc bμn giao ®−a h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng xong vμo sö 
dông. Thêi h¹n xem xÐt vμ chÊp thuËn kh«ng qu¸ 10 ngμy lμm viÖc sau khi ®· 
nhËn ®ñ hå s¬ hoμn thμnh h¹ng môc, c«ng tr×nh theo qui ®Þnh. 

Sau khi cã quyÕt ®Þnh chÊp thuËn nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a h¹ng môc, c«ng 
tr×nh x©y dùng xong vμo sö dông cña cÊp cã thÈm quyÒn, chñ ®Çu t− ph¶i tiÕn 
hμnh ngay c«ng t¸c bμn giao cho chñ së h÷u, chñ sö dông h¹ng môc, c«ng tr×nh 
theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 5640 : 1991.  

TÊt c¶ c¸c hå s¬ tμi liÖu hoμn thμnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh 
x©y dùng ph¶i ®−îc nhμ thÇu x©y dùng lËp, ®ãng quyÓn thμnh 6 bé theo qui 
®Þnh. Trong ®ã hai bé do chñ ®Çu t−, mét bé do c¬ quan qu¶n lÝ sö dông c«ng 
tr×nh, hai bé do nhμ thÇu x©y l¾p chÝnh vμ mét bé do c¬ quan l−u tr÷ nhμ n−íc 
b¶o qu¶n. 

 
4 Lập hồ sơ công tác nghiệm thu 
 
Hå s¬ lμ tμi liÖu ph¸p lý ®Ó chøng minh c¸c c«ng t¸c x©y dùng ®· hoμn thμnh vμ 
lμ c¬ së ®Ó thanh , quyÕt to¸n c«ng tr×nh. Lμm tèt kh©u lËp hå s¬ gióp cho qu¸ 
tr×nh thanh, quyÕt to¸n c«ng tr×nh nhanh sau khi c«ng tr×nh ®−îc bμn giao ®−a 
vμo sö dông. 



www.vn
co

ld.
vn

 
 
                                                               

12

Chñ ®Çu t− cÇn nhËn thøc râ ®iÒu nμy ®Ó ®«n ®èc nhμ thÇu vμ c¸c bªn h÷u quan 
lËp hå s¬ ®óng c¸c quy ®Þnh. 
 
Khi bμn giao c«ng tr×nh ®Ó tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc tiÕp theo hoÆc ®−a vμo sö 
dông, danh môc hå s¬ chÝnh bao gåm : 
 

• Danh s¸ch c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®· tham gia x©y dùng c«ng tr×nh, vÞ trÝ vμ 
néi dung tham gia.  

• Catalogues vμ c¸c chØ dÉn l¾p ®Æt, vËn hμnh cac thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt vμ 
kh«ng cÇn l¾p ®Æt. 

• Biªn b¶n vËn hμnh thiÕt bÞ kh«ng t¶i, cã t¶i, trong ®ã quy ®Þnh chÕ ®é vËn 
hμnh. 

• B¶n vÏ hoμn c«ng kÕt cÊu, h¹ng môc vμ c«ng tr×nh. 
• C¸c tμi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc thay ®æi thiÕt kÕ. 
• BiªnTμi liÖu nghiÖm thu tõng bé phËn , kÕt cÊu , h¹ng môc c«ng tr×nh. 
• Chøng chØ chÊt l−îng, tμi liÖu thÝ nghiÖm, nhËt ký c«ng tr×nh. 
• Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc, c«ng tr×nh. 
• Danh môc c¸c thiÕt bÞ , phô tïng, vËt t− dù tr÷ ch−a l¾p ®Æt hoÆc sö dông. 
• Víi tõng c«ng viÖc mμ tiªu chuÈn yªu cÇu, ph¶i cã hå s¬ kÌm. 
• Hå s¬ chøng minh n¨ng lùc cña c¸ nh©n, tæ chøc tham gia c¸c viÖc thi 

c«ng, c¸c viÖc cã yªu cÇu ®Æc biÖt, c¸c c«ng viÖc ®o ®¹c, kiÓm tra. 
 
C¸c tiªu chuÈn th−êng cã biÓu mÉu ®Ó lËp hå s¬ hoμn thμnh c«ng tr×nh. Chñ ®Çu 
t− sÏ s−u tÇm ®Çy ®ñ vμ yªu cÇu nhμ thÇu thùc hiÖn viÖc lËp hå s¬ bμn giao. 
§iÒu nμy ph¶i ghi thμnh mét ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t− 
vμ nhμ thÇu khi thùc hiÖn dù ¸n. 
 
Biªn b¶n nghiÖm thu ph¶i cã c¸c v¨n b¶n lμm râ ®−îc c¸c néi dung sau : 
 
* §èi t−îng nghiÖm thu 
* §Þa ®iÓm x©y dùng 
* Thμnh phÇn tham gia nghiÖm thu 
* Thêi gian vμ ®Þa ®iÓm nghiÖm thu 
* Hå s¬ lμm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu 
* §¸nh gi¸ chÊt l−îng cña c«ng t¸c x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh 
x©y dùng 
* KÕt luËn nghiÖm thu ( cã c¸c t×nh huèng : ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn 
cho nghiÖm thu ®Ó lμm tiÕp theo hoÆc ®−a vμo sö dông, yªu cÇu söa ch÷a, hoμn 
thiÖn, bæ sung, thêi h¹n ph¶i thùc hiÖn xong viÖc s−aq ch÷a, bæ sung, thêi h¹n 
nghiÖm thu l¹iu, nÕu cã yªu cÇu). 
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5.  Đo bóc khối lượng và các điều ghi chép khi nghiệm thu 
 
5.1  H−íng dÉn chung  
 

1. Khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc ®o bãc lμ 
c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh vμ lËp b¶ng khèi 
l−îng mêi thÇu khi tæ chøc lùa chän nhμ thÇu.  

 
2. §o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lμ viÖc 

x¸c ®Þnh khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng cô thÓ  ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng thøc 
®o, ®Õm, tÝnh to¸n, kiÓm tra trªn c¬ së kÝch th−íc, sè l−îng quy ®Þnh trong b¶n 
vÏ thiÕt kÕ (thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng), hoÆc tõ 
yªu cÇu triÓn khai dù ¸n vμ thi c«ng x©y dùng, c¸c chØ dÉn cã liªn quan vμ c¸c 
tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam. 

 
3. Khèi l−îng ®o bãc c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh khi  lËp tæng møc 

®Çu t−, x¸c ®Þnh khèi l−îng mêi thÇu khi lùa chän tæng thÇu EPC, tæng thÇu 
ch×a khãa trao tay cßn cã thÓ ®−îc ®o bãc theo bé phËn kÕt cÊu, diÖn tÝch, c«ng 
suÊt, c«ng n¨ng sö dông... vμ ph¶i ®−îc m« t¶ ®Çy ®ñ vÒ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm vμ 
vËt liÖu sö dông ®Ó lμm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ cña c«ng tr×nh, h¹ng 
môc c«ng tr×nh ®ã. 

 
4. §èi víi mét sè bé phËn c«ng tr×nh, c«ng t¸c x©y dùng thuéc c«ng 

tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kh«ng thÓ ®o bãc ®−îc khèi l−îng chÝnh x¸c, cô thÓ 
th× cã thÓ t¹m x¸c ®Þnh vμ ghi chó lμ “khèi l−îng t¹m tÝnh”  hoÆc “kho¶n tiÒn 
t¹m tÝnh”. Khèi l−îng hoÆc kho¶n tiÒn t¹m tÝnh nμy sÏ ®−îc ®o bãc l¹i khi 
quyÕt to¸n hoÆc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cô thÓ t¹i hîp ®ång x©y dùng.    

 
5. §èi víi c¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng cã tÝnh chÊt ®Æc thï hoÆc c¸c 

c«ng t¸c x©y dùng cÇn ®o bãc nh−ng ch−a cã h−íng dÉn hoÆc h−íng dÉn ch−a 
phï hîp víi ®Æc thï cña c«ng tr×nh, c«ng t¸c x©y dùng th× c¸c tæ chøc, c¸ nh©n 
khi thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng ®ã cã thÓ tù ®−a ph−¬ng 
ph¸p ®o bãc phï hîp víi h−íng dÉn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh theo  
c«ng bè nμy vμ cã thuyÕt minh cô thÓ. 

 
6. Tr−êng hîp sö dông c¸c tμi liÖu, h−íng dÉn cña n−íc ngoμi ®Ó thùc 

hiÖn viÖc ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn 
nghiªn cøu, tham kh¶o h−íng dÉn nμy ®Ó b¶o ®¶m nguyªn t¾c thèng nhÊt vÒ 
qu¶n lý khèi l−îng vμ chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 
 
5.2 H−íng dÉn cô thÓ 
 

1.  Yªu cÇu ®èi víi viÖc ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh 
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1.1.  Khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®−îc ®o, ®Õm, tÝnh to¸n theo 
tr×nh tù phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ, tr×nh tù thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 
Khèi l−îng ®o bãc cÇn thÓ hiÖn ®−îc tÝnh chÊt, kÕt cÊu c«ng tr×nh, vËt liÖu chñ 
yÕu sö dông vμ ph−¬ng ph¸p thi c«ng thÝch hîp ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c 
®Þnh ®−îc chi phÝ x©y dùng. 

 
1.2. Tïy theo ®Æc ®iÓm vμ tÝnh chÊt tõng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng, khèi 

l−îng x©y dùng ®o bãc cã thÓ ph©n ®Þnh theo bé phËn c«ng tr×nh (nh− phÇn 
ngÇm (cèt 00 trë xuèng), phÇn næi (cèt 00 trë lªn), phÇn hoμn thiÖn vμ phÇn x©y 
dùng kh¸c) hoÆc theo h¹ng môc c«ng tr×nh. Khèi l−îng x©y dùng ®o bãc cña bé 
phËn c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc ph©n thμnh c«ng t¸c x©y dùng 
vμ c«ng t¸c l¾p ®Æt. 
  
 1.3. C¸c thuyÕt minh, ghi chó hoÆc chØ dÉn liªn quan tíi qu¸ tr×nh ®o bãc 
cÇn nªu râ rμng, ng¾n gän, dÔ hiÓu vμ ®óng quy ph¹m, phï hîp víi hå s¬ thiÕt 
kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. Khi tÝnh to¸n nh÷ng c«ng viÖc cÇn diÔn gi¶i th× ph¶i cã 
diÔn gi¶i cô thÓ nh− ®é cong vßm, tÝnh chÊt cña c¸c chÊt liÖu (gç, bª t«ng, kim 
lo¹i...), ®iÒu kiÖn thi c«ng (trªn cao, ®é s©u, trªn c¹n, d−íi n−íc...). 

 
1.4. C¸c kÝch th−íc ®o bãc ®−îc ghi theo thø tù chiÒu dμi, chiÒu réng, 

chiÒu cao (hoÆc chiÒu s©u); khi kh«ng theo thø tù nμy ph¶i diÔn gi¶i cô thÓ.  
 
1.5. C¸c ký hiÖu dïng trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng 

tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi ký hiÖu ®· thÓ hiÖn trong b¶n vÏ 
thiÕt kÕ. C¸c khèi l−îng lÊy theo thèng kª cña thiÕt kÕ th× ph¶i ghi râ lÊy theo sè 
liÖu thèng kª cña thiÕt kÕ vμ chØ râ sè hiÖu cña b¶n vÏ thiÕt kÕ cã thèng kª ®ã.      

  
1.6. §¬n vÞ tÝnh: Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý vμ thiÕt kÕ ®−îc thÓ hiÖn, mçi 

mét khèi l−îng x©y dùng sÏ ®−îc x¸c ®Þnh theo mét ®¬n vÞ ®o phï hîp cã tÝnh 
tíi sù phï hîp víi ®¬n vÞ ®o cña c«ng t¸c x©y dùng ®ã trong hÖ thèng ®Þnh møc 
dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. §¬n vÞ ®o theo thÓ tÝch lμ m3; theo diÖn tÝch lμ 
m2; theo chiÒu dμi lμ m; theo sè l−îng lμ c¸i, bé, ®¬n vÞ ...; theo träng l−îng lμ 
tÊn, kg... 

 
Tr−êng hîp sö dông ®¬n vÞ tÝnh kh¸c víi ®¬n vÞ tÝnh th«ng dông ( Inch, 

Foot, Square foot� ) th× ph¶i cã thuyÕt minh bæ sung vμ quy ®æi vÒ ®¬n vÞ tÝnh 
th«ng dông nãi trªn. 

 
1.7. M· hiÖu c«ng t¸c trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, 

h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi hÖ m· hiÖu thèng nhÊt trong hÖ thèng 
®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh hiÖn hμnh. 

 
  2. Tr×nh tù triÓn khai c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh  
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2.1. Nghiªn cøu, kiÓm tra n¾m v÷ng c¸c th«ng tin trong b¶n vÏ thiÕt kÕ vμ 
tμi liÖu chØ dÉn kÌm theo. Tr−êng hîp cÇn thiÕt yªu cÇu nhμ thiÕt kÕ gi¶i thÝch râ 
c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh. 

 
2.2. LËp B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng 

tr×nh (Phô lôc 1). B¶ng tÝnh to¸n nμy ph¶i phï hîp víi b¶n vÏ thiÕt kÕ, tr×nh tù 
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, thÓ hiÖn ®−îc ®Çy ®ñ khèi l−îng x©y dùng c«ng 
tr×nh vμ chØ râ ®−îc vÞ trÝ c¸c bé phËn c«ng tr×nh, c«ng t¸c x©y dùng thuéc c«ng 
tr×nh.  

 
B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn 

lËp theo tr×nh tù tõ ngoμi vμo trong, tõ d−íi lªn trªn theo tr×nh tù thi c«ng ( PhÇn 
ngÇm, phÇn næi, phÇn hoμn thiÖn, l¾p ®Æt).  

 
2.3. Thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh theo B¶ng tÝnh 

to¸n, ®o bãc khèi l−îng  c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.  
 
2.4. Tæng hîp c¸c khèi l−îng x©y dùng ®· ®o bãc vμo B¶ng khèi l−îng 

x©y dùng c«ng tr×nh (Phô lôc 2) sau khi khèi l−îng ®o bãc ®· ®−îc xö lý theo 
nguyªn t¾c lμm trßn c¸c trÞ sè. 

  
3. H−íng dÉn vÒ ®o bãc c«ng t¸c x©y dùng cô thÓ 
 
Tuú theo yªu cÇu, chØ dÉn tõ thiÕt kÕ mμ bé phËn c«ng tr×nh nh− h−íng 

dÉn trong môc 1.2 nãi trªn, cã thÓ gåm mét sè hoÆc toμn bé c¸c nhãm lo¹i c«ng 
t¸c x©y dùng vμ l¾p ®Æt nh− sau: 

 
3.1. C«ng t¸c ®μo, ®¾p: 
 

     - Khèi l−îng ®μo ph¶i ®−îc ®o bãc theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c, lo¹i bïn, 
cÊp ®Êt, ®¸, ®iÒu kiÖn thi c«ng vμ biÖn ph¸p thi c«ng (thñ c«ng hay c¬ giíi).  
 

- Khèi l−îng ®¾p ph¶i ®−îc ®o bãc theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c, theo lo¹i vËt 
liÖu ®¾p (®Êt, ®¸, c¸t...), ®é chÆt yªu cÇu khi ®¾p, ®iÒu kiÖn thi c«ng, biÖn ph¸p 
thi c«ng (thñ c«ng hay c¬ giíi).  

 
- Khèi l−îng ®μo, ®¾p khi ®o bãc ph¶i trõ khèi l−îng c¸c c«ng tr×nh ngÇm 

(®−êng èng kü thuËt, cèng tho¸t n−íc...).  
 
3.2. C«ng t¸c x©y: 
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- Khèi l−îng c«ng t¸c x©y ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i riªng theo lo¹i vËt liÖu 
x©y (g¹ch, ®¸�), m¸c v÷a x©y, chiÒu dμy khèi x©y, chiÒu cao khèi x©y, theo bé 
phËn c«ng tr×nh vμ ®iÒu kiÖn thi c«ng. 
 

- Khèi l−îng x©y dùng ®−îc ®o bãc bao gåm c¶ c¸c phÇn nh« ra vμ c¸c 
chi tiÕt kh¸c g¾n liÒn víi khèi x©y vμ ph¶i trõ khèi l−îng c¸c kho¶ng trèng 
kh«ng ph¶i x©y trong khèi x©y, chç giao nhau vμ phÇn bª t«ng ch×m trong khèi 
x©y. 
 

3.3. C«ng t¸c bª t«ng:  
 
- Khèi l−îng bª t«ng ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i riªng theo ph−¬ng thøc s¶n 

xuÊt bª t«ng ( bª t«ng trén t¹i chç, bª t«ng th−¬ng phÈm), theo lo¹i bª t«ng sö 
dông ( bª t«ng ®¸ d¨m, bª t«ng at phan, bª t«ng chÞu nhiÖt, bª t«ng bÒn 
sunfat...), kÝch th−íc vËt liÖu (®¸, sái, c¸t�), m¸c xi m¨ng, m¸c v÷a bª t«ng, 
theo chi tiÕt bé phËn kÕt cÊu (mãng, t−êng, cét ...), theo chiÒu dμy khèi bª t«ng 
t«ng, theo cÊu kiÖn bª t«ng ( bª t«ng ®óc s½n), theo ®iÒu kiÖn thi c«ng vμ biÖn 
ph¸p thi c«ng. §èi víi mét sè c«ng t¸c bª t«ng ®Æc biÖt cßn ph¶i ®−îc ®o bãc, 
ph©n lo¹i theo cÊu kiÖn, chiÒu cao cÊu kiÖn, ®−êng kÝnh cÊu kiÖn. 
 

- Khèi l−îng bª t«ng ®−îc ®o bãc lμ toμn bé kÕt cÊu bª t«ng kÓ c¶ c¸c 
phÇn nh« ra, kh«ng trõ c¸c kÕt cÊu kim lo¹i d¹ng lËp thÓ, cèt thÐp, d©y buéc, 
c¸c chi tiÕt t−¬ng tù vμ ph¶i trõ ®i c¸c khe co gi·n, lç rçng trªn bÒ mÆt kÕt cÊu 
bª t«ng vμ chç giao nhau ®−îc tÝnh mét lÇn. 
 

- Nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c¸c biÖn ph¸p ®Çm, b¶o d−ìng hoÆc biÖn 
ph¸p kü thuËt xö lý ®Æc biÖt theo thiÕt kÕ hoÆc tiªu chuÈn quy ph¹m cÇn ®−îc 
ghi râ trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 
 

3.4. C«ng t¸c v¸n khu«n: 
 
- Khèi l−îng v¸n khu«n ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i riªng theo chÊt liÖu sö 

dông lμm v¸n khu«n (thÐp, gç, gç d¸n phñ phin...) 
 

- Khèi l−îng v¸n khu«n ®−îc ®o bãc theo bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a v¸n khu«n 
vμ bª t«ng (kÓ c¶ c¸c phÇn v¸n khu«n nh« ra theo tiªu chuÈn kü thuËt hoÆc chØ 
dÉn) vμ ph¶i trõ c¸c khe co gi·n, c¸c lç rçng trªn bÒ mÆt kÕt cÊu bª t«ng cã diÖn 
tÝch >1m2 hoÆc chç giao nhau gi÷a mãng vμ dÇm, cét víi t−êng, dÇm víi dÇm, 
dÇm víi cét, dÇm vμ cét víi sμn, ®Çu tÊm ®an ngμm t−êng...®−îc tÝnh mét lÇn. 
 

3.5. C«ng t¸c cèt thÐp: 
 
- Khèi l−îng cèt thÐp ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo lo¹i thÐp (thÐp 

th−êng vμ thÐp dù øng lùc, thÐp tr¬n, thÐp v»n), m¸c thÐp, nhãm thÐp, ®−êng 
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kÝnh cèt thÐp theo chi tiÕt bé phËn kÕt cÊu ( mãng, cét, t−êng...) vμ ®iÒu kiÖn thi 
c«ng. Mét sè c«ng t¸c cèt thÐp ®Æc biÖt cßn ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo 
chiÒu cao cÊu kiÖn.  
 

- Khèi l−îng cèt thÐp ®−îc ®o bãc bao gåm khèi l−îng cèt thÐp vμ khèi 
l−îng d©y buéc, mèi nèi chång, miÕng ®Öm, con kª, bu l«ng liªn kÕt ( tr−êng 
hîp trong b¶n vÏ thiÕt kÕ cã thÓ hiÖn ). 
 

- C¸c th«ng tin c−êng ®é tiªu chuÈn, h×nh d¹ng bÒ mÆt vμ c¸c ®Æc ®iÓm 
vÒ nhËn d¹ng kh¸c cÇn ®−îc ghi râ trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng   
c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 

 
3.6. C«ng t¸c cäc:  

 
- Khèi l−îng cäc ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo lo¹i vËt liÖu chÕ t¹o 

cäc ( cäc tre, gç, bª t«ng cèt thÐp,  thÐp), kÝch th−íc cäc (chiÒu dμi mçi cäc, 
®−êng kÝnh, tiÕt diÖn), ph−¬ng ph¸p nèi cäc, ®é s©u ®ãng cäc, cÊp ®Êt ®¸, ®iÒu 
kiÖn thi c«ng ( trªn c¹n, d−íi n−íc, m«i tr−êng n−íc ngät, n−íc lî, n−íc mÆn) 
vμ biÖn ph¸p thi c«ng ( thñ c«ng, thi c«ng b»ng m¸y). 

 
- C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®ãng cäc nh− c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt 

khi ®ãng cäc cÇn ®−îc ghi râ trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng 
tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 

 
- §èi víi cäc khoan nhåi, kÕt cÊu cäc Barrete, viÖc ®o bãc khèi l−îng 

c«ng t¸c bª t«ng, cèt thÐp cäc nh− h−íng dÉn vÒ khèi l−îng c«ng t¸c bª t«ng 
(môc 3.3) vμ cèt thÐp ( môc 3.5) nãi trªn. 

 
3.7. C«ng t¸c khoan 

 
- Khèi l−îng c«ng t¸c khoan ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo ®−êng kÝnh 

lç khoan, chiÒu s©u khoan, ®iÒu kiÖn khoan (khoan trªn c¹n hay khoan d−íi 
n−íc, m«i tr−êng n−íc ngät, n−íc lî, n−íc mÆn ), cÊp ®Êt, ®¸;  ph−¬ng ph¸p 
khoan ( khoan th¼ng, khoan xiªn) vμ thiÕt bÞ khoan ( khoan xoay , khoan guång 
xo¾n, khoan l¾c�), kü thuËt sö dông b¶o vÖ thμnh lç khoan ( èng v¸ch, 
bentonit...). 

 
- C¸c th«ng tin vÒ c«ng t¸c khoan nh− sè l−îng vμ chiÒu s©u khoan vμ c¸c 

yªu cÇu cÇn thiÕt khi tiÕn hμnh khoan...cÇn ®−îc ghi râ trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o 
bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.  

 
3.8. C«ng t¸c lμm ®−êng  

 



www.vn
co

ld.
vn

 
 
                                                               

18

- Khèi l−îng c«ng t¸c lμm ®−êng ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo lo¹i 
®−êng (bª t«ng xi m¨ng, bª t«ng ¸t phan, l¸ng nhùa, cÊp phèi...), theo tr×nh tù 
cña kÕt cÊu (nÒn, mãng, mÆt ®−êng), chiÒu dμy cña tõng líp, theo biÖn ph¸p thi 
c«ng.    
                                                                                                                    

- Khèi l−îng lμm ®−êng khi ®o bãc ph¶i trõ c¸c khèi l−îng lç trèng trªn 
mÆt ®−êng (hè ga, hè th¨m) vμ c¸c chç giao nhau. 

 
- C¸c th«ng tin vÒ c«ng t¸c lμm ®−êng nh− cÊp kü thuËt cña ®−êng, mÆt 

c¾t ngang ®−êng, lÒ ®−êng, vØa hÌ, d¶i ph©n c¸ch, lan can phßng hé, s¬n kÎ, 
diÖn tÝch trång cá, biÓn b¸o hiÖu...cÇn ®−îc ghi râ trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc 
khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 

 
- C¸c c«ng t¸c x©y, bª t«ng, cèt thÐp�thuéc c«ng t¸c lμm ®−êng, khi ®o 

bãc nh− h−íng dÉn vÒ ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y (môc 3.2), c«ng t¸c bª 
t«ng (môc 3.3) vμ c«ng t¸c cèt thÐp (môc 3.5) nãi trªn.  

 
3.9. C«ng t¸c kÕt cÊu thÐp 
 
- Khèi l−îng kÕt cÊu thÐp ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo chñng lo¹i 

thÐp, ®Æc tÝnh kü thuËt cña thÐp, kÝch th−íc kÕt cÊu, c¸c kiÓu liªn kÕt (hμn, bu 
l«ng...), c¸c yªu cÇu kü thuËt cÇn thiÕt khi gia c«ng, l¾p dùng, biÖn ph¸p gia 
c«ng, l¾p dùng (thñ c«ng, c¬ giíi, trô chèng t¹m khi l¾p dùng kÕt cÊu thÐp �). 

 
- Khèi l−îng kÕt cÊu thÐp ®−îc ®o bãc theo khèi l−îng c¸c thanh thÐp, 

c¸c tÊm thÐp t¹o thμnh. Khèi l−îng kÕt cÊu thÐp bao gåm c¶ mèi nèi chång theo 
quy ®Þnh cña tiªu chuÈn kü thuËt, khèi l−îng c¾t xiªn, c¾t v¸t c¸c ®Çu hoÆc c¸c 
khèi l−îng khoÐt bá ®Ó t¹o ra c¸c r·nh, lç còng nh− khèi l−îng hμn, bu l«ng, ®ai 
èc, con kª vμ c¸c líp m¹ b¶o vÖ. 
                                                                                                                                                

3.10. C«ng t¸c hoμn thiÖn : 
 
- Khèi l−îng c«ng t¸c hoμn thiÖn ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo c«ng viÖc 

cÇn hoμn thiÖn (tr¸t, l¸ng, èp, l¸t, s¬n...), theo chñng lo¹i vËt liÖu sö dông hoμn 
thiÖn (lo¹i v÷a, m¸c v÷a, gç, ®¸...), theo chi tiÕt bé phËn kÕt cÊu (dÇm, cét, 
t−êng, trô ...), theo ®iÒu kiÖn thi c«ng vμ biÖn ph¸p thi c«ng. 

 
- Khèi l−îng c«ng t¸c hoμn thiÖn khi ®o bãc ph¶i trõ ®i khèi l−îng c¸c lç 

rçng, kho¶ng trèng kh«ng ph¶i hoμn thiÖn trªn diÖn tÝch phÇn hoμn thiÖn (nÕu 
cã) vμ c¸c chç giao nhau ®−îc tÝnh mét lÇn. 

 
- C¸c th«ng tin vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt cña vËt liÖu cÇn ®−îc ghi râ trong 

B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.  
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3.11. C«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh. 
 
Khèi l−îng l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh nh− cÊp ®iÖn, n−íc, 

th«ng giã, cÊp nhiÖt, ®iÖn nhÑ ... ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo tõng lo¹i vËt t−, 
phô kiÖn cña hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ s¬ ®å cña hÖ thèng, cã 
tÝnh ®Õn c¸c ®iÓm cong, gÊp khóc theo chi tiÕt bé phËn kÕt cÊu... 

    
3.12. C«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh. 

 
 - Khèi l−îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo lo¹i 
thiÕt bÞ, tæ hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ cÇn l¾p ®Æt, biÖn ph¸p thi c«ng vμ ®iÒu kiÖn thi 
c«ng (chiÒu cao, ®é s©u l¾p ®Æt).... 
 
 - Khèi l−îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c phô kiÖn 
®Ó hoμn thiÖn t¹i chç c¸c thiÕt bÞ, tæ hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ. 
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Phô lôc 1.           B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 
 

STT 
Ký 

hiÖu 
B¶n vÏ 

M· 
hiÖu 
C«ng 

t¸c 

Danh môc  c«ng t¸c 
®o bãc 

§¬n vÞ 
tÝnh 

Sè bé 
phËn 
gièng 
nhau 

KÝch th−íc Khèi 
l−îng 

mét bé 
phËn 

Khèi 
l−îng 

toμn bé
Ghi chó

Dμi Réng Cao 
(s©u) 

(A) (B) (C) (D) (E) (1) (2) (3) (4) (5)= 
2*3*4

(6)=1*5 (F)

I   PhÇn ngÇm  
   C«ng t¸c ®μo mãng cét 

b»ng thñ c«ng, ®Êt cÊp 
2. 

M3        

   ...................................         
   C«ng t¸c ®¾p nÒn mãng M3  
   ���������         
   C«ng t¸c x©y t−êng 

th¼ng chiÒu dμy >33 
cm, cao <4m.  

M3        

   ...................................  
   C«ng t¸c bª t«ng mãng 

chiÒu réng mãng tiÕt 
diÖn > 0,1m2, chiÒu cao 
< 16m. 

M3        

   ...................................         
   C«ng t¸c v¸n khu«n 

mãng cét 
M2        

   ..................................         
   C«ng t¸c cèt thÐp mãng TÊn  
   .................................  
            

II   PhÇn næi  
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   C«ng t¸c x©y t−êng 
th¼ng dμy <33cm, cao < 
16m

M3        

   ...................................         
   §æ bª t«ng cét tiÕt diÖn 

<0,1m2, cao < 16m 
M3        

   ...................................  
   C«ng t¸c v¸n khu«n sμn 

m¸i  
M2        

   ..................................  
   Cèt thÐp dÇm, gi»ng, 

®−êng kÝnh <18mm , 
cao <16m 

TÊn        

   .................................         
     

III   PhÇn hoμn thiÖn         
   Tr¸t t−êng ngoμi  dμy 

1,5cm
M2        

   ...................................  
   L¸t ®¸ hoa c−¬ng nÒn, 

tiÕt diÖn ®¸ < 0,25m2 
M2        

   ...................................  
   L¸ng nÒn sμn kh«ng 

®¸nh mμu, dμy 2,0cm
M2        

   ...................................         
   èp t−êng khu vÖ sinh 

b»ng gach men sø kÝch 
th−íc 300x300

M2        

   ..................................         
   Lîp m¸i ngãi 22v/m2, 

chiÒu cao <16m 
M2        

   .................................  
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IV   PhÇn x©y dùng kh¸c         

   R¶i th¶m mÆt ®−êng bª 
t«ng nhùa h¹t mÞn, 
chiÒu dμy mÆt ®−êng ®· 
lÌn Ðp 5cm

M2        

   ......................................  
   C¸c c«ng tr×nh phô 

trî  
        

   Nhμ b¶o vÖ M2 
sμn 

       

   T−êng rμo M2 
t−êng

       

   V−ên hoa, c©y c¶nh M2        
   ................................         
   L¾p ®Æt trô cøu ho¶ 

®−êng kÝnh 150mm.
C¸i        

   ��������         
   L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn 1 

pha vμo b¶ng ®· cã s½n 
C¸i        

   ............................         
   L¾p ®Æt chËu röa 2 vßi  Bé        

..........   .......................................         
Ghi chó : 
 
 -Danh môc c«ng t¸c ë cét (D) cã thÓ x¸c ®Þnh theo H¹ng môc c«ng tr×nh vμ khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng, l¾p ®Æt cña H¹ng môc c«ng tr×nh. 
- §èi víi khèi l−îng c«ng t¸c l¾p ®Æt, khèi l−îng thiÕt bÞ x¸c ®Þnh theo c¸i hoÆc theo träng l−îng (tÊn, kg) th× cét (2),(3) vμ (4) kh«ng sö dông. 
- Cét (F) dμnh cho c¸c ghi chó ®Æc biÖt cÇn thuyÕt minh lμm râ h¬n vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cÇn l−u ý khi thùc hiÖn ®o bãc.
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Phô lôc 2 :          B¶ng khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh 
 

STT 

M· 
hiÖu 
C«ng 

t¸c 

Khèi l−îng c«ng t¸c 
x©y dùng 

§¬n vÞ 
tÝnh 

Khèi 
l−îng 

Ghi 
chó

(A) (B) (C) (D) (1) (E) 
I  PhÇn ngÇm     
  C«ng t¸c ®μo mãng cét 

b»ng thñ c«ng, ®Êt cÊp 
2. C«ng t¸c ®μo, ®¾p 
®Êt. 

M3   

  ...................................
  C«ng t¸c ®¾p nÒn mãng M3   
  ..................................
  C«ng t¸c x©y t−êng 

th¼ng chiÒu dμy >33 
cm, cao <4m

M3   

  ��������...    
  C«ng t¸c bª t«ng mãng 

chiÒu réng mãng tiÕt 
diÖn > 0,1m2, chiÒu cao 
< 16m C«ng t¸c bª t«ng

M3   

  ...................................
  C«ng t¸c v¸n khu«n 

mãng cét  
M2   

  ..................................    
  C«ng t¸c cèt thÐp mãng TÊn
  .................................    
   

II  PhÇn næi     
  C«ng t¸c x©y t−êng 

th¼ng dμy <33cm, cao < 
16m  

M3   

  ...................................
  §æ bª t«ng cét tiÕt diÖn 

<0,1m2, cao < 16m  
M3   

  ...................................
  C«ng t¸c v¸n khu«n sμn 

m¸i  
M2   

  ..................................    
  Cèt thÐp dÇm, gi»ng, 

®−êng kÝnh <18mm , 
cao <16m C«ng t¸c cèt 
thÐp 

TÊn   

  .................................
III  PhÇn hoμn thiÖn    
  Tr¸t t−êng ngoμi  dμy 

1,5cm 
M2   

  ...................................    
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  L¸t ®¸ hoa c−¬ng nÒn, 
tiÕt diÖn ®¸ < 
0,25m2L¸t 

M2   

  ...................................    
  L¸ng nÒn sμn kh«ng 

®¸nh mμu, dμy 2,0cm 
M2   

  ...................................    
  èp t−êng khu vÖ sinh 

b»ng gach men sø kÝch 
th−íc 300x300 

M2   

  ..................................
  Lîp m¸i ngãi 22v/m2, 

chiÒu cao <16m 
M2   

  .................................    
IV  PhÇn x©y dùng kh¸c

  R¶i th¶m mÆt ®−êng bª 
t«ng nhùa h¹t mÞn, 
chiÒu dμy mÆt ®−êng ®· 
lÌn Ðp 5cm

M2   

  ......................................    
  C¸c c«ng tr×nh phô 

trî  
   

  Nhμ b¶o vÖ M2 sμn
  T−êng rμo M2t−êng   
  V−ên hoa, c©y c¶nh M2
  ................................
  L¾p ®Æt trô cøu ho¶ 

®−êng kÝnh 150mm. 
C¸i   

  ��������    
  L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn 1 

pha vμo b¶ng ®· cã s½n 
C¸i   

  ............................    
  L¾p ®Æt chËu röa 2 vßi Bé
  .......................................    
      

 
 
Ghi chó:  

-Danh môc c«ng t¸c x©y dùng ë cét (C) cã thÓ gi÷ nguyªn nh− kÕt cÊu ë 
b¶ng theo Phô lôc 1 hoÆc cã thÓ s¾p xÕp l¹i tïy theo môc ®Ých sö dông . 
 -Khèi l−îng ghi ë cét (1) lμ khèi l−îng ®· ®o bãc thÓ hiÖn ë cét (6) B¶ng 
Phô lôc 1 vμ ®· ®−îc xö lÝ lμm trßn c¸c trÞ sè.   

- Cét (E) dμnh cho c¸c ghi chó ®Æc biÖt cÇn thuyÕt minh lμm râ h¬n vÒ c¸c 
®Æc ®iÓm cÇn l−u ý khi ¸p gi¸, x¸c ®Þnh chi phÝ. 
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6. Một số lưu ý khi nghiệm thu các dạng công tác xây dựng chủ yếu  
 
6.1 Công tác đất : 
 
Công  tác đất là công tác có nhiều biến động giữa thực tế và bản khối lượng 
được đo bóc theo các định mức kinh tế kỹ thuật. Để nhà thầu có thể thực hiện tốt 
được công tác xây dựng, không xảy ra sự cố đáng tiếc, cũng như để chủ đầu tư 
có thể chủ động dự kiến tổng mức đầu tư, cần thống nhất những ý niệm sau : 
* Tình hình đất đai, điều kiện địa kỹ thuật, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn 
là yếu tố khách quan, do đặc điểm sản phẩm xây dựng gắn liền với mặt đất nên 
khối lượng phải thực hiện của nhà thầu là điều cần gắn liền với đất đai. 
Không thể và không nên yêu cầu nhà thầu chỉ được thanh toán đúng như định 
mức kinh tế kỹ thuật mà được thanh toán như điều kiện cụ thể. 
* Nhà thầu phải lập biện pháp kỹ thuật thi công ( method statement of work ) v à 
biện pháp thi công này phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công. Nhà 
thầu được thanh toán khối lượng thực hiện theo khối lượng thực tế đã làm tại 
hiện trường và theo biện pháp thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt. 
Hồ sơ về biện pháp thi công phải lưu giữ trong bộ chứng từ. 
Những công tác như gia cố nền đất, cừ, chống sụt lở được kê thành công tác xây 
dựng riêng và thanh toán theo biện pháp thi công thực tế đã được duyệt. 
Khi hoàn trả lại mặt bằng, lấp đất móng phải tuân thủ các điều kiện của quy trình 
thi công, kiểm tra kỹ các vị trí sẽ lấp kín và chỉ được tiến hành thi công khi mọi 
việc cần có dưới đất đã hoàn tất như tiếp địa cho điện, cho thu lôi, các đường 
ống ngầm ... Khi lấp phải tuân theo các quy định về công nghệ thi công như lấp 
từng lớp, sau khi nghiệm thu chất lượng từng lớp mới lấp tiếp. Sự tuân thủ quy 
trình kỹ thuật ghi trong hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn liên quan là hết sức cần 
thiết. Biên bản kiểm tra từng bước thi công phải có trong hồ sơ ể nghiệm thu 
công trình. 
 

6.2   Công tác bê tông cốt thép :  
 

Hå s¬ cÇn cã ®Ó ®−a vμo ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vμ lμm c¬ së cho nghiÖm thu 
c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp : 

 
1. NghiÖm thu chÊt l−îng c«ng t¸c cèt thÐp ®· ®Æt vμo kÕt cÊu. 
2. ChÊt l−îng bª t«ng qua thö mÉu vμ quan s¸t trùc tiÕp t¹i hiÖn tr−êng. 

KÌm c¸c chøng chØ vÒ nguån gèc vËt liÖu vμ chøng chØ chÊt l−îng vËt liÖu ghi râ 
kÕt cÊu sö dông vËt liÖu Êy. 

3. KÝch th−íc , h×nh d¸ng, vÞ trÝ kÕt cÊu. C¸c chi tiÕt ®Æt s½n vμ lç chê. 
4. Khe lón, khe nhiÖt. 
5. B¶n vÏ hoμn c«ng cho tõng kÕt cÊu. 
6. B¶n vÏ c¸c thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng cho tõng kÕt cÊu. 
7. Hå s¬, c«ng v¨n, v¨n b¶n tho¶ thuËn hay ®Ò nghÞ thay ®æi. 
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8. C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm vËt liÖu, c−êng ®é , kÕt qu¶ c¸c thö nghiÖm ®· 
thùc hiÖn trong ®ã cã ghi râ c¸c kÕt luËn. 

9. C¸c biªn b¶n ®· lËp víi c«ng t¸c cÇn nghiÖm thu trung gian. 
10. C¸c biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c ®· lμm giai ®o¹n tr−íc nh− 

nghiÖm thu tim trôc mãng , biªn b¶n dÉn ®é tim, trôc , cao tr×nh , nghiÖm thu 
nÒn, mãng. 

11. Sæ nhËt ký thi c«ng. 
12. V¨n b¶n kÕt luËn cña Ban nghiÖm thu 

 
6.3  C«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ : 

 
Trong bé hå s¬ cÇn cã nh− ®iÒu kiÖn ®Ó nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ lμ : 
 
+ KÕ ho¹ch nghiÖm thu ®−îc ghi trong tõng hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ 
+ V¨n b¶n c¸c yªu cÇu hoÆc thñ tôc nghiÖm thu 
+ Phª duyÖt cña chñ ®Çu t− chÊp nhËn lo¹i vËt t−, thiÕt bÞ, catalogues, chøng chØ, 
chØ dÉn cña nhμ s¶n xuÊt thiÕt bÞ. 
+ Hå s¬ tÝnh tr¹ng chÊt l−îng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, b¶o qu¶n ë c¸c kho 
tr−íc khi thiÕt bÞ ®−îc ®−a ra hiÖn tr−êng ®Ó l¾p ®Æt. 
+ C¸c hå s¬ kiÓm tra chÊt l−îng khi cã yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm ®Þnh trung gian 
chøng minh chÊt l−îng s¶n phÈm, thiÕt bÞ trong t×nh tr¹ng sö dông tèt. 
+ Chøng chØ chøng minh n¨ng lùc c«ng nh©n, kü thuËt viªn, kü s− phï hîp víi 
yªu cÇu l¾p r¸p cña lo¹i thiÕt bÞ cÇn l¾p. 
+ Chøng chØ cña c¸c nh©n viªn kü thuËt, kü s− tiÕn hμnh c¸c c«ng t¸c kiÓm tra, 
thÝ nghiÖm. Kh¶ n¨ng cña thiÕt bÞ kiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu, kiÓm tra c¸c th«ng 
sè trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm vμ kiÓm tra. C¸c chøng chØ thiÕt bÞ kiÓm tra ®· 
®−îc kiÓm chuÈn vμ thiÕt bÞ nμy cã trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng hîp ph¸p. 
+ Biªn b¶n ghi chÐp qu¸ tr×nh kiÓm tra, nghiÖm thu. Biªn b¶n theo dâi qu¸ tr×nh 
l¾p ®Æt trong ®ã ghi râ nh÷ng nhËn xÐt liªn quan ®Õn chÊt l−îng thiÕt bÞ, ®Õn 
nh÷ng ®Æc thï cÇn l−u ý khi l¾p ®Æt vμ qu¸ tr×nh vËn hμnh sau nμy. 
+ V¨n b¶n nghiÖm thu , chÊp nhËn t×nh tr¹ng chÊt l−îng thiÕt bÞ ®−îc l¾p ®Æt 
+ C¸c b¸o c¸o thö nghiÖm cña c¸c ®¬n vÞ ®−îc ®iÒu ®éng thö nghiÖm, b¶n nh¸p 
vμ b¶n gèc còng nh− v¨n b¶n cuèi cïng. 
+ C¸c kiÕn nghÞ thay ®æi thiÕt kÕ, sù ®ång ý cña c¸c ®¬n vÞ hguwux quan trong 
sù thay ®æi nμy. ThiÕt kÕ ®· ®−îc thay ®æi vμ b¶n g«c tr−íc khi thay ®æi. 
+ B¸o c¸o sù kh«ng phï hîp, c¸c yªu cÇu chØnh söa vμ sù chÊp nhËn chØnh söa 
cña ng−êi thiÕt kÕ c«ng nghÖ, cña nhμ s¶n xuÊt, cña chñ ®Çu t− vμ sù chÊp nhËn 
chØnh söa cña nhμ thÇu l¾p ®Æt. 
 

7. KÕt luËn : 
 
NghiÖm thu lμ c«ng t¸c hÕt søc quan träng ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l−îng s¶n phÈm x©y 
dùng ®· hoμn thμnh. LËp hå s¬ nghiÖm trhu lμ l−u gi÷ tμi liÖu theo dâi t×nh tr¹ng 
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s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm x©y dùng nh»m chøng minh r»ng s¶n phÈm lμm ra cã 
chÊt l−îng phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n. 
ChØ khi cã hå s¬ nghiÖm thu ®Çy ®ñ th× dù ¸n míi quyÕt to¸n ®−îc. §©y lμ kh©u 
c«ng t¸c hÕt søc quan träng víi ng−êi chñ ®Çu t− vμ c¸c nhμ thÇu liªn quan. 
Mong r»ng chóng ta ®· ®−îc trang bÞ ®ñ th«ng tin ®Ó tiÕn hμnh c«ng t¸c nμy tèt./. 
 
 


