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ĐC:   90 Nguyễn Thị Minh Khai,  Quy Nhơn,  Bình Định 
Tel: 0256 3546332    

 Email: Info@ycc.vn  -   Website: www.ycc.vn  

 
 

 
(Áp dụng từ ngày 01/06/2019) 

 
A 

 

Ngày �� tháng ��. năm 2019 

A. THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN: 

Họ tên:...............................................................Giới tính: Nam (Nữ):...............................  

Năm sinh: ...............Số CMND: .........................Cấp ngày: ...............................................  

Địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Điện thoại nhà riêng: .........................................Di động: ..................................................  

Cơ quan: ...........................................................Fax: ........................................................  

E-mail: ...............................................................Website: .................................................  

 

B. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH:  

Địa điểm xây dựng: ...........................................................................................................  

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

Diện tích khu đất: ..............................................................................................................   

Kích thước (Nếu đất vuông): Chiều rộng (mặt tiền):AAA.m.          Chiều dài:AA.....m. 

(Nếu đất không vuông thì phải có bản vẽ mô tả kèm theo) 

Diện tích xây dựng nhà: AAAAA..m2.        Phần sân vườn: AAA.AAA...m2. 

Số tầng cao: AAAAA................tầng           Tổng diện tích sàn: AAAA.A..m2. 

Hướng khu đất: .................................................................................................................  

(Hướng chính của khu đất, ghi rõ lệch bao nhiêu độ so với phương nào) 

Chủ nhà (Nếu người liên hệ không phải là chủ nhà): 

Họ tên:...............................................................................................................................  

Giới tính: Nam (Nữ):..........................................Sinh năm: ...............................................  

Thời điểm dự kiến khởi công:............................................................................................  

Thời điểm muốn đưa công trình vào sử dụng: .................................................................  

Số vốn dự kiến đầu tư cho việc xây dựng: .......................................................................  
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Lân cận khu đất:  (Ghi rõ hướng của khu đất lân cận, điền thông tin vào ô trống) 
 

Nội dung Phía trước Bên trái Bên phải Phía  sau 

Tương ứng với hướng     

Đường phố chính có vỉa hè AAA.m AAA.m AAAm AAAm 

Đường ngõ, ngách AAA.m AAA.m AAAm AAAm 

Nhà xây AAtầng AAtầng AAtầng AAtầng 

Đất trống hoặc hồ nước, vườn cây AAAA AAAA AAAA AAAA 

Khoảng hở giữa hai nhà lân cận AAA.m AAA.m AAA.m AAA.m 

 
 
 
Loại hình nhà ở:    Nhà ở dạng biệt thự. 

     Nhà ở dạng lô phố hai mặt tiền. 

     Nhà ở dạng lô phố một mặt tiền. 

     Nhà ở dạng dưới hai tầng, nhà cấp IV. 
 

Hình thức xây dựng:   Nhà xây mới. 

 Nhà cải tạo giữ nguyên khung nhà, tăng thêm tầng. 

     Nhà cải tạo thay đổi khung nhà, không tăng tầng. 

     Nhà cải tạo thay đổi khung nhà, tăng thêm tầng. 

     Nhà cải tạo thay đổi hệ thống kết cấu chịu lực. 
 
Khung chịu lực:   Khung bê tông cốt thép. 

     Tường gạch chịu lực. 

     Một phần khung bê tông kết hợp phần tường chịu lực. 
 
Hình thức kiến trúc:   Hiện đại, đơn giản, đường nét tạo hình. 

     Nhẹ nhàng, giản dị, thanh nhã 

     Mô phỏng kiến trúc Cổ điển, không quá cầu kỳ về đường nét 

     Không quan trọng về hình thức kiến trúc. 

     Phương án khác: AAAAAAAAAAAAAAA 

 

Người sử dụng căn nhà:  Ông bà, bố mẹ và con cái 

     Bố mẹ và con cái 

     Gia đình độc thân    

     Phương án khác: .AAAAAAAA..AAAAAA. 
 
Hình thức cửa:   Cửa gỗ trong kính ngoài chớp 

     Cửa Panô gỗ kính, bên trong sử dụng rèm che. 

     Cửa kim loại: Nhôm kính , khung thép kính. 
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Hình thức mái:   Mái bằng. 

      Mái bê tông đổ dốc dán ngói. 

     Mái lợp tole chống nóng. 

     Không có chủ kiến 

     Phương án khác: AAAAAAAAAAA.AA.A.. 
 

Quan tâm nhất:   Hình thức của ngôi nhà. 

(Sắp xếp thứ tự quan tâm)   Công năng sử dụng của ngôi nhà. 

     Tính kinh tế 

     Độ bền vững của ngôi nhà. 

C. CÁC GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: 

1. Thiết kế sơ phát phương án: 

        Khách tạm ứng 20% giá trị hợp đồng dự kiến để chúng tôi làm phương án thiết kế. 
Hồ sơ gồm: 

        - Tổng thể công trình + phân tích. 

        - Mặt bằng các tầng + thuyết minh. 

        - Ảnh minh họa trên máy tính để hiểu rõ hơn về ý đồ thiết kế. 

2. Phát triển ý tưởng: 

       Sau khi hai bên thống nhất phương án sơ phát, khách hàng tạm ứng tiếp 50% giá 
trị hợp đồng, chúng tôi sẽ triển khai hồ sơ phát triển ý tưởng cho khách hàng, bao 
gồm:     

           - Mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình. 

           - Phối cảnh công trình. 

           - Mô tả vật liệu cho công trình. 

      Hai bên sẽ có một thời gian  làm việc để thống nhất các chi tiết thiết kế trong hồ sơ 
phát triển ý tưởng trước khi triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.  
 

3. Thiết kế kỹ thuật thi công: 

        Sau khi thống nhất hồ sơ phát triển ý tưởng. Chúng tôi triển khai hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật thi công cho khách hàng. Hồ sơ bao gồm: 

 - Hồ sơ kiến trúc (Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và phối cảnh công trình). 

 - Hồ sơ chi tiết (Chi tiết vệ sinh, cầu thang, chi tiết gờ phào....). 

 - Hồ sơ Nội thất (Mặt bằng lát sàn, mặt bằng trần những phòng, mặt bằng nội 
thất, bố trí vật dụng). 

 -  Hồ sơ nội thất 3D và chi tiết (nếu có). 

 -  Hồ sơ thiết kế điện, nước. 
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 - Các bản vẽ thiết kế chống sét, báo cháy, báo khói, camera, điện thoại, 
internet... (theo nhu cầu khách hàng). 

 - Riêng với hồ sơ thiết kế cải tạo có thêm bản vẽ hiện trạng. 

          Khách hàng thanh toán 30% giá trị hợp đồng còn lại khi bàn giao hồ sơ thiết kế 
đầy đủ.       

 Hồ sơ được in thành 02 bộ A3 gồm 01 bộ gốc có dấu và chữ ký của các thành 
viên tham gia thiết kế và 01 bộ photocopy của bộ gốc.  

 - Tiến độ thực hiện hợp đồng được tính bằng tổng số ngày triển khai các giai 
đoạn. Không tính thời gian hai bên trao đổi, thống nhất phương án. 

           - Khi có thay đổi, phát sinh thiết kế, hồ sơ cũ được thu lại trước khi xuất hồ sơ 
mới. Phần chi phí thay đổi, phát sinh được tính tương ứng với khối lượng thay đổi, phát 
sinh. 

           - Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những sai phạm do tự ý thay đổi 
thiết kế mà không có sự đồng ý của bên thiết kế. 
 

 

D. GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ: 
 
 

Nhà phố TKXD : 80.000 đ/m2 

 Nội thất : 40.000 đ/m2 

Biệt thự hiện đại TKXD : 100.000 đ/m2 

 Nội thất : 60.000 đ/m2 

Biệt thự cổ điển TKXD :   (Báo giá sau)  

 Nội thất :   (Báo giá sau)  

Mặt tiền 1 tầng : 2.000.000 đ/m2 

 2 tầng : 3.000.000 đ/m2 

 3 tầng : 4.000.000 đ/m2 

 >3 tầng : (Báo giá sau)  

Hồ sơ XPXD  : 5.000.000 đ/bộ HS 

Công trình nhà nước, nhà hàng, 
khách sạn, quán cafe, quán bar 

 :   (Báo giá sau)  

Tư vấn giám sát thi công  : (Giá thỏa thuận)    
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Ghi chú:   - Giá trên hợp đồng chưa bao gồm phí xin phép xây dựng. 

      - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (nếu khách hàng yêu cầu). 

- Phương pháp tính:  Diện tích TK  = Diện tích đất  +  Tổng diện tích sàn.  

- Đơn giá trên áp dụng cho nhà có tổng diện tích sàn trên 250m2. 

- Nếu tổng diện tích sàn từ 100 - 250 m2, nhân thêm với hệ số 1,25. 

- Nếu tổng diện tích sàn dưới 100m2, nhân thêm với hệ số 1,4. 

- Đơn giá trên áp dụng cho nhà xây mới và nhà cải tạo tăng thêm tầng. 

- Đối với nhà cải tạo thay đổi khung kết cấu, mở rộng ra xung quanh, thay đổi 
mặt tiền, nhân thêm với hệ số 1,2 – 1,5 tuỳ theo mức độ. 

 

 

  
BÊN GIAO KHOÁN CÔNG TRÌNH                             BÊN NHẬN KHOÁN CÔNG TRÌNH 

             (Ký và ghi rõ họ tên)                    C.TY CP ĐTPT XD ĐÔ THỊ MỚI - JSC 
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