
Đơn giá xây dựng nhà phần thô năm 2019 – 2020 
____________________ 

 
1. Đơn giá xây nhà phần thô và nhân công hoàn thiện 

• Đơn giá thi công phần thô nhà phố hiện đại từ 3.200.000đ – 3.300.000đ/m2. 
• Đơn giá thi công phần thô nhà phố tân cổ điển: 3.300.000đ – 3.500.000đ/m2. 
• Đơn giá thi công phần thô nhà biệt thự hiện đại: 3.300.000đ – 3.500.000đ/m2. 
• Đơn giá thi công phần thô nhà biệt thự tân cổ điển: 3.500.000đ – 4.000.000đm2. 
 

2. Những hạng mục công việc về xây nhà phần thô và nhân công 
hoàn thiện. 

 
2.1. Phần xây dựng cơ bản 

• Tổ chức công trường, làm lán trại cho công nhân (nếu mặt bằng thi công cho phép). 
• Vệ sinh mặt bằng, định vị tim, cột móng. 
• Đào đất hố móng: móng cọc, dầm móng, đà kiềng, hầm phân, hố ga. 
• Thi công coffa, cốt thép, đổ bên tông móng, đà kiềng, dầm sàn các lầu, cột… theo bản 

thiết kế. 
• Xây tường gạch theo bản thiết kế, tô trát tường theo quy chuẩn. 
• Cán nền các nền lầu, sân thượng, mái và nhà vệ sinh. 
• Thi công chống thấm Sê nô, sàn mái, sàn vệ sinh, sân thượng. 
• Lắp đặt hệ thống chấp thoát nước. 
• Lắp đặt hệ thống đường dây điện chiếu sáng, đế âm, hộp nối. 
• Lắp đặt hệ thống truyền hình, internet… 

 
2.2. Phần hoàn thiện 

• Thi công ốp lát gạch toàn bộ sàn nhà, bếp, tường vệ sinh theo thiết kế. 
• Thi công ốp gạch, đá trang trí. 
• Thi công hệ thống điện và chiếu sáng: công tắc, ổ cắmm bóng đèn. 
• Thi công lắp đặt các thiết bị vệ sinh như: bồn cầu, lavabo, vòi nước… 
• Thi công lắp đặt bao cửa gỗ, cửa sắt. 
• Thi công trét matit và sơn nước toàn bộ bên trong và bên ngoài nhà. 
• Vệ sinh công trình trước khi bàn giao và đưa vào sử dụng. 

 

3. Đơn giá trên được áp dụng cho những quy mô công trình nào? 
• Công trình có diện tích xây dựng >60m2 
• Công trình có tổng diện tích >300m2 sàn xây dựng. 
• Công trình có lộ giới( đường) >5m (xe tải 5m3 ra vào được). 



4. . Những công trình có quy mô như thế nào thì nên bóc dự toán chi 
tiết? 
• Công trình <50m2 xây dựng. 
• Có tổng diện tích <200m2 sàn xây dựng. 
• Có lộ giới <5m ( xe 5m3 không ra vào được). 

 
5. Trường hợp nào thì Bạn nên liên hệ trực tiếp nhà thầu để dự tính 

chi phí xây dựng 
• Công trình có tổng diện tích từ 200m2 – 300m2 sàn xây dựng. 
• Công trình có diện tích xây dựng 50m2 – 60m2. 
• Công trình có lộ giới xe 5m3 không vào được. 
• Có yêu cầu khác.. 

 
 
 


