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H−íng dÉn ®o bãc khèi  l−îng x©y dùng c«ng tr×nh 
( KÌm theo Quyết định số: 788/QĐ-BXD  ngµy 26 / 8/ 2010  

cña Bộ trưởng Bé X©y dùng ) 
 
 
I-  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 trình, 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 tính toán  
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 tiên lượng 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. 
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II. H−íng dÉn cô thÓ  

 
1.  Yªu cÇu ®èi víi viÖc ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh 
 
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 tính 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 tính 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. Tªn gäi c¸c danh môc c«ng t¸c ®o bãc trong B¶ng tÝnh to¸n, B¶ng 

khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh phải phù hợp víi tªn gäi c«ng t¸c 
x©y l¾p tương ứng trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.   
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  2. Tr×nh tù triÓn khai c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh  
 
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, 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...), cấp đất đá, độ dày của lớp vật liệu đắp, ®é chÆt yªu cÇu 
khi ®¾p, ®iÒu kiÖn thi c«ng, biÖn ph¸p thi c«ng (thñ c«ng hay c¬ giíi).  

 
§èi víi khèi l−îng đào, đắp móng công trình nhà cao tầng, công trình 

thủy công, trụ cầu, mố cầu, hầm, các công trình theo tuyến, nền đất yếu th× khèi 
l−îng ®µo, đắp cßn bao gåm c¶ khèi l−îng công việc do thùc hiÖn c¸c biện 
pháp thi công nh− làm cừ chống sụt lở..., nÕu cã. 

 
- Khèi l−îng ®µo, ®¾p khi ®o bãc không bao gồm khèi l−îng c¸c c«ng 

tr×nh ngÇm chiếm chỗ (®−êng èng kü thuËt, cèng tho¸t n−íc...).  
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3.2. C«ng t¸c x©y: 
 

- 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 c«ng tr×nh, 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 liªn kÕt g¾n liÒn víi khèi x©y thÓ hiÖn trong thiÕt kÕ vµ ph¶i trõ khèi 
l−îng c¸c kho¶ng trèng kh«ng ph¶i x©y trong khèi x©y có diện tích > 0,5m2, 
chç giao nhau vµ phÇn bª t«ng ch×m trong khèi x©y. 
 
 - Khối lượng công tác xây có thể bao gồm cả công tác trát. 
 

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 át 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, 
theo chiÒu cao c«ng tr×nh, 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 có thể tích > 0,1m3  vµ chç giao nhau ®−îc tÝnh mét lÇn. 
 

- Đối với khối lượng bê tông xi măng, khối lượng đo bóc có thể tổng hợp 
theo đơn vị tính phù hợp bao gồm cả khối lượng cốt thép và ván khuôn. Ví dụ: 
Bê tông cột 40cm x 40cm, đơn vị tính: 1md cột bê tông. 
  

- 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 yªu cÇu thiÕt 

kÕ, 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 
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tÝch >1m2, 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. 

 
 - Đối với khối lượng ván khuôn tấm lớn (kích thước 1,5m x 2m) khi thi 
công theo yêu cầu kỹ thuật không phải trừ diện tích ván khuôn c¸c lỗ rỗng trên 
bề mặt kết cấu bê tông. 

 
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 
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, mối nối 
chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông liên kết và khối lượng cốt 
thép biện pháp thi công như thép chống giữa hai lớp cốt thép..., nếu có.  

 
- 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). 

 
- Khối lượng cọc sau khi đo bóc còn được bổ sung khối lượng cắt, phá 

dỡ đầu cọc, bốc xúc, vận chuyển phế thải sau khi cắt, phá dỡ, nếu có.   
 
- C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng t¸c hạ 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 hay cọc bê tông cốt thép 

đúc sẵn tại hiện trường, 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. 
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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  

 
- 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, hệ thống cọc tiêu, biển b¸o hiÖu, hệ thống chiếu sáng...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 các đầu hoặc các 
khối lượng khoét bỏ để tạo ra các rãnh, lỗ cũng như khối lượng hàn, bu lông, 
đai ốc, con kê nhưng không bao gồm các lớp sơn bảo vệ kết cấu cấu thép theo 
yêu cầu kỹ thuật. 
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- Đối với kết cấu thép yêu cầu đã được sơn bảo vệ trước khi lắp đặt thì 
khối lượng sơn được bổ sung thêm khối lượng sơn vá, dặm hoàn thiện sau khi 
lắp đặt. 
 
 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, làm cửa, làm trần, làm mái...), theo 
chñng lo¹i đặc tính kỹ thuật vËt liÖu sö dông hoµn thiÖn (lo¹i v÷a, m¸c v÷a, loại 
gç, loại ®¸, loại tấm trần, loại mái...), theo chi tiÕt bé phËn kÕt cÊu (dÇm, cét, 
t−êng, trô, trần, mái  ...), 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 có diÖn tÝch >0,5m2 vµ c¸c chç giao 
nhau ®−îc tÝnh mét lÇn. 

 
- Khối lượng công tác hoàn thiện có thể được đo bóc theo khối lượng 

tổng hợp theo nhóm công việc như 1m2 hoàn thiện gồm trát và sơn, trát và ốp,  
láng và lát…   

 
- 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. 
 
3.10.1. Công tác trát, láng 
 
Khối lượng được đo bóc là khối lượng bề mặt cần hoàn thiện của kết cấu 

bao gồm cả khe nối trơn, các gờ, các bờ, các góc và chỗ giao cắt phẳng, các 
phần lõm vào, lồi ra và các gờ lỗ rỗng. 

   
3.10.2. Công tác lát, ốp 
 
- Khối lượng được đo bóc là khối lượng bề mặt cần hoàn thiện của kết 

cấu bao gồm cả chỗ nối, các gờ, các góc, lát tạo đường máng và rãnh, lát trên 
đường ống dẫn ngầm và nắp hố thăm, lát vào các khung và lát xung quanh các 
đường ống, dầm chìa và tương tự... 

 
- Khối lượng được đo bóc bao gồm cả các vật liệu trang trí ở gờ, góc và 

chỗ giao nhau ... 
 
3.10.3. Công tác cửa  
 
- Khối lượng được đo bóc theo loại cửa và bộ phận kết cấu của cửa như  

khung cửa, cánh cửa, các thanh nẹp, các tấm nẹp trang trí, hộp cửa, các loại 
khóa, các loại phụ kiện tự đóng, mở…  
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- Khối lượng cửa còn được đo bóc tổng hợp theo các bộ phận kết cấu nói 
trên ứng với từng loại cửa. 

 
3.10.4. Công tác trần     
 
Khối lượng được đo bóc theo loại trần ( bao gồm cả tấm trần, hệ dầm  

trần, khung treo, các thanh giằng, miếng đệm ...) và không bao gồm miệng thổi, 
miệng hút, đèn chiếu sáng, báo khói… thuộc hệ thống kỹ thuật công trình được 
gắn vào trần.   

 
3.10.5 Công tác mái 
 
- Khối lượng được đo bóc theo loại mái, bề mặt cần lợp mái ứng với 

từng khối lượng theo kết cấu của mái như vì kèo, giằng vì kèo, xà gồ, cầu 
phong, lớp mái theo vật liệu sử dụng (gồm cả làm úp nóc, bờ chảy). 

 
- Khối lượng công tác làm mái còn được đo bóc tổng hợp theo các bộ 

phận kết cấu nói trên ứng với từng loại mái. 
 
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, báo cháy, chữa cháy... ®−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, có tính ®Õn c¸c ®iÓm cong, gÊp khóc theo chi tiÕt bé phËn kÕt 
cÊu, theo các modul lắp đặt, biện pháp thi công và điều kiện thi công (chiều 
cao, độ sâu lắp đặt). 

 
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, theo các modul lắp đặt, 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. 
 

3.13. Công tác dàn giáo phục vụ thi công 
 
- Khối lượng công tác dàn giáo phục vụ thi công bao gồm cả công tác lắp 

dựng và tháo dỡ được đo bóc theo chủng loại dàn giáo (dàn giáo tre, gỗ, thép và 
dàn giáo công cụ), theo mục đích sử dụng ( dàn giáo trong, dàn giáo ngoài, dàn 
giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập...) và thời gian sử dụng dàn giáo. 
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- Chiều cao dàn giáo là chiều cao từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công 
trình đến độ cao lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi để thi công. 

  
- Đo bóc khối lượng dàn giáo thép công cụ phục vụ thi công thì ngoài các 

nguyên tắc nói trên cần lưu ý một số quy định cụ thể như sau: 
 

+ Dàn giáo ngoài được tính theo diện tính hình chiếu đứng trên mặt 
ngoài của kết cấu. 

 
+ Dàn giáo trong được tính theo diện tích hình chiếu bằng của kết cấu và 

chỉ được tính đối với các công tác có chiều cao > 3,6m theo nguyên tắc lấy 
chiều cao dàn giáo 3,6m làm gốc và cứ mỗi khoảng tăng thêm 1,2m tính thêm 
một lớp để cộng dồn,  khoảng tăng chưa đủ 0,6m không được tính khối lượng. 

 
  + Dàn giáo hoàn thiện trụ và cột độc lập được tính theo chu vi mặt cắt 
cột, trụ cộng thêm 3,6m nhân với chiều cao, cột, trụ ...   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Phô lôc 1.           B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 
( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè : 788/Q§-BXD ngµy  26 th¸ng 8 n¨m 2010 cña Bé Tr−ëng Bé X©y dùng) 

 
KÝch th−íc 

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 

Dµi Réng 
Cao 
(s©u) 

Khèi l−îng 
mét bé phËn 

Khèi l−îng 
toµn bé 

Ghi chó 

(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          
   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        
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   ...................................         
   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        

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

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          
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.....                  

 -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; khèi l−îng lµ diÖn tÝch th× chØ sö dông cét ( 2) vµ (3). 

   Nhµ b¶o Vệ 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        

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

Ng−êi thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng          Ng−êi kiÓm tra ®o bãc khèi l−îng 

số
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- (Ký, họ tên)                                                                                                                            (Ký, họ tên) 
- (Ký, họ tên)                             

                                                                                 
Chứng chỉ KS định giá XD hạng...  

- 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.

 (
- (Ký, họ tên)                                                                        

                ............                                                                                                             
 
Thủ trưởng đơn vị thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng   

                     (Ký tên và đóng dấu)                                

                    

Ghi chó : 
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Phô lôc 2 : B¶ng khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh 
( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè : 788/Q§-BXD ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2010 cña Bé 

Tr−ëng Bé X©y dùng) 
 

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   

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

diÖn ®¸ < 0,25m2L¸t  
M2   

  ...................................    
  L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh M2   
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mµu, dµy 2,0cm  
  ...................................    
  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   
  .......................................    
      

 
Ng−êi thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng                  Ng−êi kiÓm tra ®o bãc khèi l−îng  
             - (Ký, họ tên)                                                        (Ký, họ tên)                                      

     - (Ký, họ tên)       
     - (Ký, họ tên)                                                                                                                    
           ............               
                                                            (Chứng chỉ KS định giá XD hạng...  
số.....                  

 
 

Thủ trưởng đơn vị thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng   
                                  (Ký tên và đóng dấu)  

    
   
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.   
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- 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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