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MỤC CÔNG VIỆC 
XÂY NHÀ TRỌN 
GÓI NĂM 2023

(VNĐ)

Công trình có tổng 
diện tích > 350 m²

BT thương mác 250, thép Hòa 
Phát, Việt Úc, Việt Ý…Xi măng xấy 
trát Hoàng Long, Bút sơn, Chin-
fon…Xi măng đổ cột Hoàng Thạch. 
Gạch đặc A1, vữa xi măng mác 75

3.500.000m²1

Công trình có 
tổng diện tích 
300 - 350 m²

BT thương mác 250, thép Hòa 
Phát, Việt Úc, Việt Ý…Xi măng xấy 
trát Hoàng Long, Bút sơn, Chin-
fon…Xi măng đổ cột Hoàng Thạch. 
Gạch đặc A1, vữa xi măng mác 75

3.650.000m²2

Công trình có 
tổng diện tích 
250 - 300 m²

BT thương mác 250, thép Hòa 
Phát, Việt Úc, Việt Ý…Xi măng xấy 
trát Hoàng Long, Bút sơn, Chin-
fon…Xi măng đổ cột Hoàng Thạch. 
Gạch đặc A1, vữa xi măng mác 75

3.850.000m²3

Cách tính diện tích Ghi chúĐơn vị tínhSTT

Móng băng Diện tích mặt sàn40% - 70%1

Móng đơn Diện tích mặt sàn15% - 30%2

Móng cọc Diện tích mặt sàn40% - 70%3

Tầng hầm Diện tích mặt sàn110% - 170%4

Mái chéo Diện tích mặt sàn1.30%5

Sân nhà 30% - 50%6

Đơn giá trên chưa bao gồm các loại cừ, cọc. Đơn giá được tính từ đầu cọc trở lên

Công trình có 
tổng diện tích 
< 250 m² 

BT thương mác 250, thép Hòa 
Phát, Việt Úc, Việt Ý…Xi măng xấy 
trát Hoàng Long, Bút sơn, Chin-
fon…Xi măng đổ cột Hoàng Thạch. 
Gạch đặc A1, vữa xi măng mác 75

Báo giá 
theo chi 
tiết bản vẽ 
thiết kế

m²4
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QUÝ VỊ LƯU Ý

• Báo giá xây nhà trọn gói trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

• Do vật liệu xây dựng có nhiều biến động lên đơn giá xây dựng phần thô có điều chỉnh tăng giá. Để 
biết thêm chi về Báo giá xây nhà trọn gói phần thô năm 2023. Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi 
để được hỗ trợ Tư Vấn. 

• Đơn giá xây nhà trọn gói trên chưa bao gồm các loại cừ, cọc bê tông, chưa bao gồm nhân công và 
vật tư thi công hệ thống điện nước, nhân công và vật tư sơn bả, trần thạch cao, các loại cửa và 
gạch ốp nhà vệ sinh, gạch lát nền

• Đơn giá được tính từ các đầu cọc trở lên.

• CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI luôn cam kết thi công đảm bảo 
AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ. Đảm bảo tính thẩm mỹ, đúng chủng loại vật tư mà hai bên đã 
thống nhất.

Đối với các công trình mà chúng tôi thi công xây nhà trọn gói phần thô, Quý vị được miễn phí 
50% giá trị thiết kế. Sau khi thống nhất hai bên sẽ cùng nhau ký kết hợp đồng thiết kế Quý vị 
sẽ tạm ứng trước 30-50% giá trị thiết kế và thanh toán nốt 50% số tiền còn lại sau khi hồ sơ 
thiết kế hoàn thành bàn giao cho Quý vị. Khi tiến hành thi công xây dựng nhà chúng tôi sẽ 
trừ 50% số tiền thiết kế mà chúng tôi cam kết miễn phí cho Quý vị.   



NHỮNG TIỆN ÍCH ĐI KÈM 

• Các chỉ huy trưởng/ cán bộ kỹ thuật luôn thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày bằng hình ảnh 
đến chủ đầu tư hoặc lắp đặt camera để chủ đầu tư tiện theo dõi 

• Các chỉ huy trưởng/ cán bộ kỹ thuật luôn nghiệm thu vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sử dụng, 
nghiệm thu công việc để chuyển tiếp với chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư 
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NHỮNG TIỆN ÍCH ĐI KÈM 

• Trước khi thi công luôn thi công công tường rào và biển công trình tránh rủi ro mất cắp, mất an toàn 

trong quá trình thi công (Chủ đâu tư sẽ chi trả chi phí vật liệu) 

• Trong quá trình thi công luôn mặc đầy đủ đồ bảo hộ đảm bảo an toàn: 
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NHỮNG TIỆN ÍCH ĐI KÈM 

• Trong quá trình đổ bê tông luôn kiểm tra cẩn thận độ sụt và rửa bê tông để đảm bảo 
chất lượng bê tông trước khi đổ 

• Sau khi đổ bê tông sẽ tiến hành thí nghiệm ép mẫu bê tông đúng quy trình 
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NHỮNG TIỆN ÍCH ĐI KÈM 

• Quá trình thi công định vị luôn sử dụng máy móc máy trắc đạc, thủy bình, lazer và định vị 

• Thi công phần bê tông luôn sử dụng: Ván phủ phin kết hợp xương thép hộp 
và giáo nêm để đảm bảo chắc chắn trong quá trình đổ bê tông 
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NHỮNG TIỆN ÍCH ĐI KÈM 

• Thi công ốp lát luôn sử dụng các loại ke cân bằng, kết hợp máy lazer 
để đảm bảo độ phẳng thẳng 

• Khi thi công trát luôn sử dụng các loại V-lưới để đảm bảo cho các góc dương 
được thẳng và tránh sứt mẻ trong quá trình sử dụng sau này.  
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NHỮNG TIỆN ÍCH ĐI KÈM 

• Công tác chống thấm luôn được coi trong về kỹ thuật và vật liệu chống thấm nhập khẩu tiên tiến
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1. Chế độ bảo hành:
• Bảo hành phần kết cấu 03 năm 
• Bảo hành tổng thể công trình 01 năm 
• Bảo hành chống thấm, dột 02 năm

2. Cam kết chất lượng:
• Thực hiện đúng theo bộ tiêu chuẩn xây dựng nội bộ của Tidi Arc
• Cam kết đúng vật tư được thỏa thuận theo đúng hợp đồng
• Áp dụng đúng chuẩn công nghệ hiện đại trong xây dựng đã được đề cập bên dưới

3. Chăm sóc trọn đời:
• Luôn hỗ trợ khách hàng xử lý vấn đề kỹ thuật trong quá trình sử dụng sau này.
• Chăm sóc khách hàng qua hotline 24/7

1. Chủ đầu tư liên hệ điện lực sở tại để tháo dỡ, di dời đồng hồ điện đã niêm chì, cung cấp 
đầy đủ điện, nước phục vụ thi công (công ty sẽ thanh toán chi phí điện nước trong quá trình 
thi công ).
 
2. Chủ đầu tư liên hệ với UBND quận nơi có công trình để thuê, mướn lòng lề đường, vỉa 
hè nếu có) nhằm phục vụ công tác tổ chức thi công và tập kết vật liệu. 

3. Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trống cho đơn vị thi công (đã hút hầm phân phá bỏ cấu 
kiện ngầm cũ) lưu ý trong báo giá không bao gồm công tác đổ cát san lắp mặt bằng, phá vỡ 
bê tông, cấu kiện ngầm cũ, tùy trường hợp công ty có thể giới thiệu hoặc thu mua xác nhà 
cũ cho chủ đầu tư. 

4. Trước khi thi công 7 ngày, chủ đầu tư liên hệ với UBND nộp các giấy tờ pháp lý cần 
thiết (báo ngày khởi công, bản vẽ xin phép, photo giấy phép …) theo yêu cầu của phường 
và photo giấy phép xây dựng cung cấp cho đơn vị thi công, tùy trường hợp công ty sẽ hỗ 
trợ chủ đầu tư nộp các giấy tờ trên để thuận lợi việc triển khai thi công kịp thời. 

5. Chủ đầu tư cung cấp cho đơn vị thi công 1 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật đầy đủ đã được kí 
tên xác nhận của chủ đầu tư và đóng dấu của đơn vị thiết kế nhằm làm cơ sở cho sự xác 
nhận ban đầu về sự chấp thuận của chủ đầu tư đối với hồ sơ thiết kế. 

6. Chủ đầu tư liên hệ và tạo điều kiện cho bộ phận kỹ thuật của công ty chụp lại hình hiện 
trạng các công trình cạnh bên nhằm làm cơ sở để xác minh nguyên nhân trong 

7. trường hợp nhà kế bên bị ảnh hưởng do thi công. công việc này thực hiện trước khi khởi 
công và kèm theo biên bản chịu trách nhiệm đối với các nhà kế bên trong quá trình thi công 
(không bao gồm quá trình thi công nhà cũ. khoan ép cọc) trong quá trình thi công mọi trách 
nhiệm liên quan vấn đề trên (các lỗi do công ty gây ra) công ty sẽ chịu trách nhiệm giải 
quyết, trong một số trường hợp khó khăn sẽ cần sự hỗ trợ của chủ đầu tư. 

8. Đối với các công trình nằm giữa khu đất trống hoặc không xác định rõ ranh lộ giới thì 
chủ đầu tư phải nhờ cơ quan chức năng nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án xác định và bàn 
giao mốc xây dựng.

9. Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ tên và số điện thoại của cá nhân hoặc tổ chức giám sát công 
trường do chủ đầu tư ủy nhiệm (giấy ủy nhiệm có chữ kí xác nhận) cho phòng hành chính 
của công ty để làm cơ sở đại diện hợp pháp và thuận tiện liên hệ. 

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO THI CÔNG
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1. Chủ đầu tư liên hệ điện lực sở tại để tháo dỡ, di dời đồng hồ điện đã niêm chì, cung cấp 
đầy đủ điện, nước phục vụ thi công (công ty sẽ thanh toán chi phí điện nước trong quá trình 
thi công ).
 
2. Chủ đầu tư liên hệ với UBND quận nơi có công trình để thuê, mướn lòng lề đường, vỉa 
hè nếu có) nhằm phục vụ công tác tổ chức thi công và tập kết vật liệu. 

3. Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trống cho đơn vị thi công (đã hút hầm phân phá bỏ cấu 
kiện ngầm cũ) lưu ý trong báo giá không bao gồm công tác đổ cát san lắp mặt bằng, phá vỡ 
bê tông, cấu kiện ngầm cũ, tùy trường hợp công ty có thể giới thiệu hoặc thu mua xác nhà 
cũ cho chủ đầu tư. 

4. Trước khi thi công 7 ngày, chủ đầu tư liên hệ với UBND nộp các giấy tờ pháp lý cần 
thiết (báo ngày khởi công, bản vẽ xin phép, photo giấy phép …) theo yêu cầu của phường 
và photo giấy phép xây dựng cung cấp cho đơn vị thi công, tùy trường hợp công ty sẽ hỗ 
trợ chủ đầu tư nộp các giấy tờ trên để thuận lợi việc triển khai thi công kịp thời. 

5. Chủ đầu tư cung cấp cho đơn vị thi công 1 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật đầy đủ đã được kí 
tên xác nhận của chủ đầu tư và đóng dấu của đơn vị thiết kế nhằm làm cơ sở cho sự xác 
nhận ban đầu về sự chấp thuận của chủ đầu tư đối với hồ sơ thiết kế. 

6. Chủ đầu tư liên hệ và tạo điều kiện cho bộ phận kỹ thuật của công ty chụp lại hình hiện 
trạng các công trình cạnh bên nhằm làm cơ sở để xác minh nguyên nhân trong 

7. trường hợp nhà kế bên bị ảnh hưởng do thi công. công việc này thực hiện trước khi khởi 
công và kèm theo biên bản chịu trách nhiệm đối với các nhà kế bên trong quá trình thi công 
(không bao gồm quá trình thi công nhà cũ. khoan ép cọc) trong quá trình thi công mọi trách 
nhiệm liên quan vấn đề trên (các lỗi do công ty gây ra) công ty sẽ chịu trách nhiệm giải 
quyết, trong một số trường hợp khó khăn sẽ cần sự hỗ trợ của chủ đầu tư. 

8. Đối với các công trình nằm giữa khu đất trống hoặc không xác định rõ ranh lộ giới thì 
chủ đầu tư phải nhờ cơ quan chức năng nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án xác định và bàn 
giao mốc xây dựng.

9. Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ tên và số điện thoại của cá nhân hoặc tổ chức giám sát công 
trường do chủ đầu tư ủy nhiệm (giấy ủy nhiệm có chữ kí xác nhận) cho phòng hành chính 
của công ty để làm cơ sở đại diện hợp pháp và thuận tiện liên hệ. 
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GIÁM ĐỐC

TRẦN HẢI SƠN


