
NHÂN 

CÔNG
VẬT TƯ

1 Công tác phá tường

1,1 Phá tường gạch 110 m2 120.000

1,2 Phá tường gạch 220 m2 180.000

2 Đục phá sàn bê tông m2

2,1  + Sàn dày 100mm m2 180.000

2,2  + Sàn dày 120 mm~150 mm m2 250.000

2,3  + Sàn dày 200 mm m2 300.000

3
Đục phá nền vữa (bao gồm lớp ốp lát 

và lớp cán gạch, lớp tôn nền)

3,1  + Nền dày 50 mm m2 80.000

3,2  + Nền dày 100 mm m2 120.000

3,2  + Nền dày 150 mm m2 175.000

3,4  + Nền dày 200 mm m2 220.000

4 Đục phá dầm bê tông

4,1  + Dầm 200 x 200 md 85.000

4,2  + Dầm 250 x 250 md 125.000

4,3  + Dầm 300 x 300 md 175.000

5 Đục phá Cột bê tông

5,1  + Cột 200 x 200 md 90.000

5,2  + Cột 250 x 250 md 135.000

5,3  + Cột 300 x 300 md 185.000

6
Đục nền gạch cũ (Bao gồm đục và 

đóng bao dọn vệ sinh)
m2 90.000 Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển

7 Tróc vữa xi, đục vữa tường m2 45.000

8 Tróc gạch ốp lát m2 125.000

9 Tháo dỡ thiết bị

9,1 Tháo thiết bị vệ sinh Phòng 450.000

Tháo cửa phòng Cửa 1 cánh Bộ 150.000 Cửa nhôm, cửa gỗ…

Tháo cửa phòng Cửa 2 cánh Bộ 150.000 Cửa nhôm, cửa gỗ…

9,3 Tháo cửa cuốn m2 150.000 Bao gồm trục, mortor

9,4 Tháo dỡ điều hòa Bộ 300.000

Tháo dỡ điều hòa âm trần Bộ 450.000

9,5
Nhân công tháo dỡ trần vách thạch 

cao
m2 50.000

Tháo dỡ vách thạch cao hiện trạng, 

bao gồm khung xương và tấm thạch 

cao

m2 48.000
Bao gồm cả đèn và thiết bị ME ( nếu có

Tháo dỡ, bàn giao lại cho chủ nhà ( nếu có)

Tháo dỡ trần thạch cao hiện trạng , 

bao gồm khung xương và tấm thạch 

cao

m2 52.000
Bao gồm cả đèn và thiết bị ME ( nếu có

Tháo dỡ, bàn giao lại cho chủ nhà ( nếu có)

9,6 Nhân công tháo dỡ mái tole m2 50.000

Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển
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I. CÔNG TÁC ĐỤC PHÁ, THÁO DỠ

Đơn giá bao gồm đóng bao, dọn vệ sinh nhưng không chuyển đi.

Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển

Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển

Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển

Đơn giá bao gồm đóng bao, dọn vệ sinh, xếp gọn nhưng không chuyển đi.

9,2



Vận chuyển phế thải, xà bần phá dỡ 

ra ngoài công trình
m3 180.000

Cự ly vận chuyển ,…(Nhà thầu khảo sát bãi đổ, lo mọi chi phí liên quan đến 

bãi thải và cung cấp cự ly chính xác)

Vận chuyển phế thải phế thải dạng 

tấm: thạch cao, vách ngăn vệ 

sinh…gồm cả khung xương, phụ kiện 

(nếu có) ra ngoài công trình

m3 180.000
Cự ly vận chuyển ,…(Nhà thầu khảo sát bãi đổ, lo mọi chi phí liên quan đến 

bãi thải và cung cấp cự ly chính xác)

9,7 Vận chuyển chạc m3 30.000

1 Đào đất móng bằng thủ công m3 450.000

San gạt cos nền bằng thủ công và 

đầm nền bằng đầm cóc
m2 12.000

Đắp cát đen tôn nền đầm chặt k=90 m3 185.000

Đắp nền móng bằng đất/cát tận dụng m2 55.000

Trải nilong lót 1 lớp trước khi đổ bê 

tông
m2 7.850

Bê tông lót các loại  Mác 100, Độ sụt  

12 ± 2cm
m3 1.325.000 Bê tông thương phẩm, Nếu khối lượng nhỏ thì sử dụng bê tông trộn thủ công 

Bê tông đài, dầm, giằng móng, cột, 

dầm sàn mác 250#, độ sụt 12 ± 2cm.
m3 1.495.000 Bê tông thương phẩm, Nếu khối lượng nhỏ thì sử dụng bê tông trộn thủ công 

Bê tông nền tầng 1 mác 200#, độ sụt 

12 ± 2cm.
m3 1.450.000 Bê tông thương phẩm, Nếu khối lượng nhỏ thì sử dụng bê tông trộn thủ công 

Bê tông giằng tường, lanh tô… mác 

200#, độ sụt 12 ± 2cm.
m3 1.650.000 Bê tông thương phẩm, Nếu khối lượng nhỏ thì sử dụng bê tông trộn thủ công 

Ván khuôn lót các loại m2 110.000 165.000 275.000

Ván khuôn đài, dầm, giằng móng, cột, 

dầm sàn, lanh tô
m2 115.000 180.000 295.000

2 Gia công lắp dựng cốt thép Kg 5.000 23.500 28.500 Đơn giá thép cập nhật theo giá thị trường thực tế

4
Lắp dựng coppha, sắt thép, đổ BT 

thang bộ
md 1.600.000 Chiều dài đo theo thực tế

4,1 Xây bậc cầu thang md 200.000

5 Xây tường

5,1 Xây tường 110 m2 100.000 160.000 260.000 Xây gạch đặc, VXM mác 50#

5,2 Xây tường 220 m2 200.000 300.000 500.000 Xây gạch đặc, VXM mác 50#

6
Trát tường, trần, cạnh cửa, phào chỉ 

đơn
md

6,1 Trát tường trong nhà m2 115.000 30.000 145.000 Dày 1,5cm, VXM mác 75#

6,2 Trát tường ngoài nhà (Buông mành) m2 165.000 30.000 195.000 Dày 1,5cm, VXM mác 75#

6,3 Trát trần không phào m2 160.000 30.000 190.000 Dày 1,5cm, VXM mác 75#

6,4 Trát cạnh cửa md 45.000 10.000 55.000 Dày 1,5cm, VXM mác 75#

6,5 Trát dầm (tất cả các mặt dầm) md 150.000 40.000 190.000

6,6
Trát má cầu thang(bản thang tính 

theo bậc)
md 75.000 10.000 85.000

6,7 Đắp phào chỉ md 80.000 15.000 95.000 Phào chỉ đơn đường thẳng

7 Công tác cán nền, ốp tường, lát nền

7,1 Cán nền (từ 2 đến 5 cm) m2 45.000 55000 100.000

7,2 Cán nền (từ 5 đến 10 cm) m2 65.000 105000 170.000

7,3 Ốp gạch tường (Cả vật tư phụ) m2 155.000 Nhân công ốp tường

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG THÔ VÀ HOÀN THIỆN



7,4 Lát gạch nền (Cả vật tư phụ ) m2 150.000 Nhân công lát

8 Đổ lanh tô 110x110 Cái 200.000 Chiều dài 1.1m

9 Ốp đá cầu thang m2 1.150.000 Mặt đá Kim Sa, cổ trắng

10 Len chân đá cầu thang md 180.000 Đá Kim sa

11 Khoan cấy Hilti (hoặc Ramset)

+ D10 Mũi 25000 Đường kính mũi 14mm

+ D12 Mũi 30000 Đường kính mũi 16mm

+ D14 Mũi 45000 Đường kính mũi 18mm

+ D16 Mũi 57000 Đường kính mũi 20mm

+ D18 Mũi 85000 Đường kính mũi 22mm

+ D20 Mũi 100000 Đường kính mũi 25mm

+ D22 Mũi 135000 Đường kính mũi 28mm

+ D25 Mũi 145000 Đường kính mũi 28mm

1 Cạo sủi tường cũ m2 12000 Nhân công thi công và dọn dẹp

2
Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà 

có bả (Sơn Dulux) 
m2 75.000

3
Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà 

có bả (Sơn Dulux)
m2 115.000

4
Sơn, bả hoàn thiện tấm thạch cao 

trong nhà
m2 75.000

5
Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà 

không bả (Sơn Dulux)
m2 60.000

6
Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà 

không bả (Sơn Dulux)
m2 75.000

8 Sơn lại nhà cũ (Tường cũ không bả) m2 60.000

1 Thi công hệ thống điện, nước. m2 420.000 Tạm tính

2
Thi công hệ thống điện, nước phòng 

vệ sinh
Phòng 5.500.000 Tính riêng lẻ

3
Thi công hệ thống điện nước phòng 

bếp
Phòng 3.000.000 Tính riêng lẻ

1
Trần thạch cao khung xương Vĩnh 

Tường, tấm Gyproc thường
m2 220.000

2
Trần thạch cao khung xương Vĩnh 

Tường tấm chịu ẩm
m2 240.000

3
Trần thả tấm thường (khung xương 

Vĩnh Tường)
m2 165.000

4 Trần thả tấm chịu ẩm m2 180.000

5
Vách thạch cao 2 mặt khung xương 

Vĩnh Tường tấm Gyproc
m2 275.000

6
Vách thạch cao 2 mặt khung xương 

Vĩnh Tường tấm chịu ẩm
m2 285.000

7 Lỗ thăm trần kích thước 450x450 Cái 450.000 Đơn giá thay đổi nếu kích thước thay đổi

1 Chống thấm dùng Sika Membrane m2 135.000

V. CÔNG TÁC TRẦN VÁCH 

VII. CHỐNG THẤM

- Bước 1: Đục tẩy, vệ sinh và trám trét  

tỉ lệ về khối lượng : xi măng: cát: sika latex: nước = 2:4:1:1. vệ sinh sạch sẽ, 

III. CÔNG TÁC SƠN

Sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ. Đơn giá sẽ điều chỉnh theo từng loại sơn

IV. CÔNG TÁC ĐIỆN NƯỚC



3 Chống thấm cổ ống bằng sika Grout Cổ ống 120.000

2

Chống thấm dùng sika 2 thành phần 

+ Latex

(Latex, Quicseal 104s, Top Seal 107, 

Max Bond…)

m2 280.000

tỉ lệ về khối lượng : xi măng: cát: sika latex: nước = 2:4:1:1. vệ sinh sạch sẽ, 

không bám bụi.

- Bước 2:  Quét vén lớp hồ dầu ( cát, xi măng, quicseal latex 608) cao 0,3m 

so với chân tường (bao gồm cả  vị  trí lavabo) phòng vệ sinh

- Bước 3: Dán lớp lưới thủy tinh gia cố góc chân tường.

- Bước 4: Quét lớp chống thấm thứ nhất quicseal 104s, định mức 0.75 kg/m2. 

(chiều cao quét giống trên)

- Bước 5: Quét lớp chống thấm thứ hai quicseal 104s, định mức 0.75 kg/m2 

sau khi lớp thứ nhất đã khô (chiều cao quét giống trên)

- Bước 6: Lớp bảo vệ m75 dày trung bình 10mm

- Bước 7: Bảo dưỡng lớp chống thấm khô hoàn toàn thử thấm và bàn giao


