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I     PHẦN THIẾT KẾ

Hình ảnh thiết kế       
Quy trình thiết kế kiến trúc & nội thất             
Báo giá thiết kế kiến trúc
Báo giá thiết kế nội thất        
Đơn giá chi tiết hồ sơ 
Chính sách ưu đãi                           

II    PHẦN THI CÔNG

Hình ảnh thi công                           
Báo giá thi công   
Hệ số xây dựng
Tiến độ thi công mẫu  
Nhân công hoàn thiện                  

Đối tác liên kết
Giới thiệu MoonLand Group

Vật liệu xây dựng



PHẦN THIẾT KẾ
MOONLAND ARCHITECTURE

I



1.1 Hình ảnh thiết kế
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1.2 PHÂN TÍCH CÁC GÓI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 
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KÍ HỢP ĐỒNG

THIẾT KẾ

3D MẶT ĐỨNG
LAYOUT 2D

3D NỘI THẤT

QS
DỰ TOÁN

HỢP ĐỒNG
THI CÔNG

KC + MEP

KHAI TRIỂN 
BẢN VẼ THI CÔNG 

TƯ VẤN VẬT LIỆU

BÁO GIÁ

GÓI THIẾT KẾ  
KIẾN TRÚC 
THẨM MỸ GÓI THIẾT KẾ

 KIẾN TRÚC 
CAO CẤP

TRIỂN KHAI 
KỸ THUẬT 
THI CÔNG 
NỘI THẤT

(Chỉ áp dụng gói 
cao cấp)

+
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KÍ HỢP ĐỒNG

THIẾT KẾ
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3D NỘI THẤT

QS
DỰ TOÁN

HỢP ĐỒNG
THI CÔNG

KHAI TRIỂN 
BẢN VẼ THI CÔNG 
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BÁO GIÁ

GÓI THIẾT KẾ 
NỘI THẤT

TRIỂN KHAI 
KỸ THUẬT 
THI CÔNG 
NỘI THẤT

+



1.3 BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 

GÓI THẨM MỸ 
Thời gian thực hiện 3-4 tuần 

Bộ hồ sơ kiến trúc hoàn chỉnh đáp ứng kỹ thuật 
và thẩm mỹ, phục vụ công tác thiết kế hình ảnh 
hoàn thiện công trình.
(Bộ hồ sơ bản vẽ A4) gồm: 

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc 
- Hồ sơ khai triển chi tiết kiến trúc 
- Hồ sơ khai triển kết cấu 
- Hồ sơ thiết kế hệ thống điện, nước 
- Giám sát tác giả trong quy trình thi công ( 3 lần) 

NHÀ PHỐ

Dưới 300m2 250,000 VNĐ/m2  

300m2 - 500m2 200,000 VNĐ/m2  

BIỆT THỰ
(Phong cách hiện đại)

Dưới 300m2 300,000 VNĐ/m2  

300m2 - 500m2 250,000 VNĐ/m2  

GÓI CAO CẤP 
Thời gian thực hiện 4-6 tuần 

Bộ hồ sơ kiến trúc hoàn chỉnh đáp ứng kỹ thuật 
và thẩm mỹ, phục vụ công tác  thiết kế hình ảnh 
hoàn thiện công trình
(Bộ hồ sơ bản vẽ A4) gồm: 

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc 
- Hồ sơ khai triển chi tiết kiến trúc 
- Hồ sơ khai triển kết cấu 
- Hồ sơ thiết kế hệ thống điện, nước 
- Thiết kế hệ thống thông tin, internet, 
  chống sét, nối đất 
- Bản vẽ 3D nội thất các phòng 
- Tư vấn bát trạch phong thuỷ xem hướng 
  nhà cho chủ 
- Giám sát tác giả trong quy trình thi công ( 3lần)
- TẶNG hình ảnh Render 3600 thể hiện 
  không gian chung

 

NHÀ PHỐ

BIỆT THỰ
(phong cách hiện đại)

Dưới 300m2 350,000 VNĐ/m2  

300m2 -  500m2 320,000 VNĐ/m2   

Dưới 300m2 

300m2 -  500m2

400,000 VNĐ/m2  

380,000 VNĐ/m2    

1

2
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150,000 VNĐ/m2  

SÂN VƯỜN



Bộ hồ sơ phục vụ cho công tác thi công 
xây dựng và nội thất hoàn thiện công trình.

Bộ hồ sơ gồm:
  - Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công nội thất
  - Bóc tách – báo giá
  - Tư vấn vật liệu

GÓI TRIỂN KHAI 
HỒ SƠ KỸ THUẬT THI CÔNG NỘI THẤT
(Chỉ áp dụng gói cao cấp)

NHÀ PHỐ - BIỆT THỰ

100,000 VNĐ/m2  

Đối với công trình khác sẽ được báo giá sau 
(không bao gồm trong các gói đính kèm).  

* GHI CHÚ:       

CHI PHÍ THIẾT KẾ = ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ x DIỆN TÍCH THIẾT KẾ                                                                                                                   
               (VNĐ)                                    (VNĐ)                                          (m2)

- Chi phí trên không bao gồm thiết kế sân vườn, cổng, 
  hàng rào, hồ bơi và tiểu cảnh,… 
- Đơn giá áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 
- Giá chưa bao gồm thuế VAT (10%). 

* LƯU Ý : 
- Nhà phố có 2 hoặc 3 mặt tiền cộng thêm 20.000 VNĐ/ m2 
- Đối với thiết kế theo phong cách cổ điển sẽ báo giá sau. 
- Đối với hạng mục công tác khác sẽ được báo giá sau   
  (không bao gồm trong các gói đính kèm). 

3
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MÔ TẢ CHI TIẾT THÀNH PHẦN HỒ SƠ THIẾT KẾ  
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HỒ SƠ KIẾN TRÚC HỒ SƠ HỆ THỐNG ĐIỆN HỒ SƠ HỆ THỐNG 
CẤP - THOÁT NƯỚC   

Mặt bằng cấp điện các tầngMặt bằng các tầng, 
mái công trình 

Mặt đứng chính, 
mặt đứng bên công trình 

Mặt cắt chi tiết ngang, 
dọc công trình   

Triển khai chi tiết từng 
phòng vệ sinh    

Triển khai chi tiết cầu thang, 
lan can, tay vịn, ban công, 
chi tiết phào chỉ, mặt đứng     

Mặt bằng chi tiết lát gạch 
nền các tầng, sân thượng         

Triển khai chi tiết cổng, 
tường rào, cửa đi, cửa sổ  

 Phối cảnh 3D công trình         

Sơ đồ nguyên lý cấp điện 

Thống kê thiết bị điện          

Mặt bằng thoát nước các tầng       

Thống kê thiết bị nước      

Sơ đồ đứng cấp thoát nước 
chi tiết vệ sinh điển hình             

Chi tiết đấu nối thiết bị                   

Sơ đồ đứng cấp thoát nước 

Chi tiết cấp thoát nước các 
phòng vệ sinh                  

Mặt bằng cấp điện các tầng

Mặt bằng bố trí điện trang trí, 
cầu thang, sân vườn (nếu có) 

Hệ thống báo động, chống 
sét, báo cháy, camera 
(nếu có yêu cầu) 

HỒ SƠ HỆ THỐNG  
THÔNG TIN
INTERNET 

Mặt bằng lắp đặt 
thiết bị các tầng 

Sơ đồ nguyên lý 
hệ thống

Thống kê thiết bị 
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Mặt bằng định lưới cột, 
chi tiết cột  

HỒ SƠ KẾT CẤU THIẾT KẾ NỘI THẤT TRIỂN KHAI HỒ SƠ 
KỸ THUẬT THI CÔNG NỘI THẤT

 

Ghi chú kí hiệu tường 
– vách trang trí

Mặt bằng móng, dầm 
móng, chi tiết móng 

Mặt bằng bố trí nội thất 2D 

Hình ảnh 3D không gian nội thất 
(Là ảnh 3 chiều thể hiện các 
không gian trong công trình).

Mặt bằng định vị, bố trí cọc
(nếu có) 

Ghi chú kích thước 
tổng quan vật dụng nội thất

Render 3600 thể hiện không 
gian toàn cảnh
 
  

Thể hiện mặt bằng trần, 
mặt cắt chi tiết trần 

Chi tiết bể phốt, tấm đan 
bể phốt 

Thể hiện chi tiết vật liệu 
dùng để ốp trang trí

Kích thước, chi tiết bố trí đèn 
thắp sáng, đèn dowlight, đèn 
hắt trần trang trí 

Mặt bằng định lưới cột, 
chi tiết cột

Thống kê cốt thép        

Mặt bằng bố trí thép sàn các 
tầng, mặt cắt sàn        

Mặt bằng dầm các tầng, 
chi tiết dầm  

Chi tiết thang, lanh tô        

Khai triển chi tiết nội thất gỗ 
theo bản vẽ thiết kế có sẵn

Khai triển chi tiết tường – 
vách  theo bảng vẽ phối 
cảnh 3D
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Đối với công trình khác sẽ được báo giá sau (không bao gồm trong các gói đính kèm).
GHI CHÚ: 

CÁC CÔNG TÁC 
KHÁC

Công tác thuyết minh 
tính toán, thẩm tra thiết 
kế, PCCC, xử lý nước thải, 
khoan địa chất, 
đo đạc lập hiện trạng 
và cao độ khu đất

Tư vấn phong thuỷ  Tư vấn về quy định cấp 
phép xây dựng 
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Thể hiện, chi tiết kích 
thước, vật liệu, hình dáng 
các tường – vách

Dự toán & báo giá theo 
bản vẽ thiết kế có sẵn.
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1.4 BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

STT CÔNG TRÌNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

1 

2 

3 

4 

5

Bộ hồ sơ nội thất hoàn chỉnh đáp ứng kỹ 
thuật và thẩm mỹ, phục vụ công tác 
thiết kế hình ảnh công trình:
 
- Phối cảnh nội thất 3D 
- Mặt bằng bố trí đồ đạc các phòng 
- Tặng hình ảnh Render 3600 thể hiện 
không gian chung. 

Diện tích Chi phí 

Dưới 60m2 8,000,000 VNĐ/HS 

Từ 60m2 đến 100m2 12,000,000 VNĐ/HS 

Nhà Phố 
Thời gian thực hiện 

 2-4 tuần 

Căn hộ
Thời gian thực hiện 

 2-3 tuần 

Biệt thự 
Thời gian thực hiện  

4-6 tuần 

Bộ hồ sơ nội thất hoàn chỉnh đáp ứng kỹ 
thuật và thẩm mỹ, phục vụ công tác thiết 
kế hình ảnh công trình:
 
- Mặt bằng bố trí đồ đạc các phòng 
- Phối cảnh nội thất 3D 
- Tặng hình ảnh Render 3600 thể hiện 
không gian chung. 
 

Văn phòng 
Thời gian thực hiện 

 2-4 tuần 

* GHI CHÚ 
   CHI PHÍ THIẾT KẾ (VNĐ) = ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ (VNĐ) x DIỆN TÍCH THIẾT KẾ (m2)
 
   - Với những công trình mang tính đặc thù, đặc biệt cộng thêm 50,000 VNĐ/m2 
   - Đơn giá áp dụng quý 3 năm 2020
   - Giá chưa bao gồm thuế VAT (10%). 
   - Đối với thiết kế theo phong cách cổ điển sẽ báo giá sau. 

200,000 VNĐ/m2 

300,000 VNĐ/m2 

250,000 VNĐ/m2 

200,000 VNĐ/m2 

Công trình đặc thù 
(Coffee, Spa, Showroom) 

CHI PHÍ  
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6 Thiết kế sân vườn 150,000 VNĐ/m2 

Thời gian thực hiện 
 2-4 tuần 

7 Triển khai 
Hồ sơ kỹ thuật 

thi công nội thất

Bộ hồ sơ phục vụ cho công tác thi công 
nội thất hoàn thiện công trình

Bồ hồ sơ gồm:
- Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công nội thất
- Bóc tách – báo giá
- Tư vấn vật liệu

100,000 VNĐ/m2 



 QUY TRÌNH THIẾT KẾ NỘI THẤT CHI TIẾT

Sau khi ký hợp đồng – Khách hàng thanh toán (50%) HĐTK
Bao gồm các hạng mục:
    +  Thiết kế layout sơ bộ 
    +  Thiết kế mặt bằng các tầng
    (Gửi khách hàng điều chỉnh và chốt sau 3 lần chỉnh sửa)
    Khách hàng chốt layout 2D ký vào biên bản hoàn tất giai đoạn 1

*Lưu ý: Sau khi chốt layout 2D mọi thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các 
giai đoạn sau, vì thế, nếu thay đổi layout 2D sẽ tính thêm chi phí phát sinh.

TRIỂN KHAI HỒ SƠ (2-3 tuần)

Bao gồm các hạng mục: 
      + Phối cảnh mặt tiền công trình
      (Gửi khách hàng điều chỉnh và chốt sau 
      3 lần chỉnh sửa)
      + Khai triển hồ sơ chi tiết kiến trúc
      + Khai triển hồ sơ kết cấu, MEP.
      + Hồ sơ hệ thống điện nước

HÌNH ẢNH 3D NỘI THẤT (1-2 tuần)
Đối với gói cao cấp:
Bao gồm các hạng mục:
    
+ Hình ảnh Nội thất công trình
+ Hình ảnh Render 3600 

TRIỂN KHAI HỒ SƠ NỘI THẤT
Khách hàng thanh toán 10% HĐTK

Tổng hợp hồ sơ các giai đoạn và 
gửi trọn bộ cho khách hàng

THIẾT KẾ CÔNG NĂNG CÔNG TRÌNH (1-2 tuần)

Khách hàng thanh toán 50% HĐTK (Đối với gói thẩm mĩ)
Khách hàng thanh toán 40% HĐTK (Đối với gói cao cấp)
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1.5 ĐƠN GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ

Với các Khách hàng có nhu cầu thiết kế từng hạng mục, 
MOONLAND GROUP cung cấp các dịch vụ với đơn giá riêng lẻ như sau:

Đơn giá thành phần hồ sơ:

Thiết kế mặt bằng + Phối cảnh Chiếm 30% tổng giá trị thiết kế tương ứng

Thiết kế và triển khai chi tiết kiến trúc

Thiết kế kết cấu

Thiết kế hệ thống điện + nước

Đóng dấu chịu trách nhiệm pháp lý

Chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng

Đơn giá chi tiết các hạng mục khác (Ngoài chi phí thiết kế):

Chi phí vẽ bản vẽ xin phép xây dựng

5.000.000 VNĐ/hồ sơChi phí vẽ bản vẽ hoàn công xây dựng

Chi phí lập hồ sơ dự toán tham khảo

Chi phí thiết kế phối cảnh nội thất 3D 5.000.000 VNĐ/1 view

Chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế Theo quy mô công trình

Chi phí thuyết minh thiết kế 10.000.000 VNĐ/thuyết minh, bảo vệ

Chi phí chỉnh sữa bản vẽ khi thay đổi phương án 
(thay đổi cầu thang, vị trí kích thước các phòng là 30% tổng giá trị thiết kế tương ứng).

Chi phí thiết kế, quy hoạch dự án đối với công trình công cộng, công nghiệp: 
giá dao động từ 2% - 5% tổng giá trị đầu tư, tùy theo mức độ đầu tư và tính chất dự án.
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Chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng

Chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng

Chiếm 10% tổng giá trị thiết kế tương ứng

5.000.000 VNĐ/hồ sơ

Theo quy mô công trình báo giá sau



Các vấn đề lưu ý trong quá trình thiết kế:

Hạng mục giám sát tác giả có số lần theo hợp đồng và chỉ trong khu vực TP.HCM, 
những lần sau tính 500.000 VNĐ/01 lần giám sát tại công trình. 

Mỗi lần giám sát không quá 04 tiếng (trong giờ hành chính).
Nếu công trình ngoài khu vực TP.HCM, chủ đầu tư hỗ trợ thêm chi phí đi lại và ăn ở.

1.5 ĐƠN GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ

Số lượng hồ sơ

Khách hàng được cung cấp 02 bộ hồ sơ 
(01 bộ A4 để thi công + 01 bộ A4 để lưu trữ).

Công ty lưu lại 01 bộ A4 
(Khách hàng vui lòng kí vào hồ sơ lưu của công ty để 
đảm bảo hồ sơ lưu đã được hai bên kiểm duyệt).

Hình thức hồ sơ

Hồ sơ đóng gáy, khổ A4. 
Bìa: đóng kính, phối cảnh màu.

Chủ đầu tư cung cấp hồ sơ khảo sát địa 
chất đối với công trình từ 4 tầng trở lên.

Đối với công trình cải tạo sửa chữa, 
nâng tầng: 
Khách hàng cung cấp hồ sơ kiểm 
định chất lượng công trình.

Đối với công trình có diện tích xây 
dựng lớn hơn 500m2 và công trình cải 
tạo sửa chữa:
Vui lòng liên hệ trực tiếp công ty để có 
báo giá ưu đãi và tốt nhất.
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Moonlandgroup.com      

1.6 CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

30%
Chi phí thiết kế

Giảm GÓI

THẨM MỸ

GÓI

CAO CẤP 50%
Chi phí thiết kế

Giảm 

Đối với khách hàng thiết kế gói

Lưu ý:

Chi phí thiết kế sẽ được giảm trừ trực tiếp trong 
Hợp đồng thi công Phần Thô.

Chính sách ưu đãi được thực hiện sau khi 
khách hàng ký hợp đồng thi công Phần Thô 
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PHẦN THI CÔNG
MOONLAND ARCHITECTURE

II



2.1 Hình ảnh thi công
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Lorem ipsum



Hotline:  0906 96 80 86 moonlandarch.comfacebook.com/thietkenhaMoonland/ 21Hotline:  077 88 66 987



Hotline:  0906 96 80 86 moonlandarch.comfacebook.com/thietkenhaMoonland/ 22Hotline:  077 88 66 987



Hotline:  0906 96 80 86 moonlandarch.comfacebook.com/thietkenhaMoonland/ 23Hotline:  077 88 66 987



Hotline:  0906 96 80 86 moonlandarch.comfacebook.com/thietkenhaMoonland/ 24Hotline:  077 88 66 987



Hotline:  0906 96 80 86 moonlandarch.comfacebook.com/thietkenhaMoonland/ 25Hotline:  077 88 66 987



2.2 BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG  

CÔNG TRÌNH THÔ 

GÓI THI CÔNG THÔ

Hoàn thành các hạng mục 
công trình phần thô bao gồm:
 

- Móng, bể tự hoại, hố ga 
- Cột, hầm, dầm, sàn 
- Đổ bê tông cầu thang, 
  xây bậc thang  
- Xây, tô tường 
- Hệ thống ống luồn dây điện, 
  hộp nổi 
- Hệ thông cấp thoát nước lạnh,
  (chưa bao gồm đường ống nóng)
- Hệ mái không bao gồm ngói lợp 

Từ 3,500,000

*Giá đã bao gồm chi phí vật liệu xây dựng và nhân công hoàn thiện
Giá thành sẽ thay đổi tùy vào điều kiện thi công (Hẻm, chỗ tập kết vật tư, vật liệu xây dựng) 

Hotline:  0906 96 80 86 moonlandarch.comfacebook.com/thietkenhaMoonland/ 26Hotline:  077 88 66 987



VẬT TƯ HOÀN THIỆN

Khách hàng tự cung ứng và hoàn 
thiện các phần : 

- Gạch nền và tường 
  ( bề mặt sàn tầng và nhà vệ sinh) 

- Sơn nước 
  ( trét bả matit, sơn lót, sơn hoàn   
  thiện, nhân công hoàn thiện) 

- Thiết bị vệ sinh, nước nóng 
  (lavabo, bồn cầu và các phụ kiện 
  đi kèm) 

- Hệ thống điện, chiếu sáng, thông tin 
  ( ổ cắm, công tắc, bóng đèn,…) 

- Thạch cao trần 

- Các hạng mục đá  

- Lan can cầu thang 

CÔNG TRÌNH HOÀN THIỆN 

2.2 BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG 
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NHÂN CÔNG 

 

Lưu ý:
 

Đối với các phần công việc lắp đặt vật tư của các hạng mục hoàn thiện đòi hỏi có 
kỹ thuật lắp đặt của nhà cung cấp vật tư (nhà cung cấp đã tính chi phí lắp đặt 
vào giá thành sản phẩm), sẽ được hiểu như là các thành phần công việc không 
thuộc phạm vi thi công do nhà thầu phải thực hiện theo đơn giá thô nêu trên, cụ 
thể: 
 

- Công tác sơn nước 

- Ốp đá Granite tường, ốp kệ các loại 

- Công tác lắp đặt toàn bộ cửa sổ, cửa đi, lắp khoá cửa các loại 

- Công tác lắp đặt toàn bộ lan can, cầu thang sắt, khung nhôm kính, khung sắt,  
  inox trang trí các loại, Aluminium trang trí các loại 

- Công tác lắp đặt các thành phần gỗ khác ( tủ bếp, quầy bar, ốp tường gỗ trang trí,…) 

- Máy điều hoà không khí hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời 

- Trần thạch cao 

2.2 BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG
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CÔNG TRÌNH HOÀN THIỆN 



* GHI CHÚ 
- Với những công trình mang tính đặc thù, đặc biệt công thêm 100,000 -200,000/m2 

- Đơn giá áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 -  Giá chưa bao gồm thuế VAT (10%). 

- Lưu ý điều chỉnh giá trong các trường hợp sau: Nhà có 6 sàn trở lên, nhà có thang máy, khách sạn, phòng  
  cho thuê, căn hộ mini,… 
- Giá sẽ thay đổi nếu nhà trong hẻm nhỏ: Hẻm nhỏ hơn phải chở xe ba gác, hẻm nhỏ hoặc khu vực không                                           
  có chỗ tập kết vật tư bằng xe tải lớn và phải chở bằng xe Dasu. 

 
Giá đã bao gồm chi phí vật liệu xây dựng, vật tư trang thiết bị, chi phí nhân công thô và 
hoàn thiện 
 

Lưu ý: 
Tuỳ thuộc vào độ cao cấp của trang thiết bị khách hàng lựa chọn mà giá cả sẽ được cân 
chỉnh theo nhu cầu khách hàng. 
 

Hoàn thành các hạng mục 
công trình phần thô bao gồm:
 

- Móng, bể tự hoại, hố ga 
- Cột, hầm, dầm, sàn 
- Đổ bê tông cầu thang, 
  xây bậc thang  
- Xây, tô tường 
- Hệ thống ống luồn dây điện, 
  hộp nổi 
- Hệ thông cấp thoát nước lạnh 
- Hệ mái không bao gồm ngói lợp                                      

Hoàn thành các hạng mục công 
trình hoàn thiện bao gồm:
 

- Ốp lát gạch nền và tường 
  ( bề mặt sàn tầng và nhà vệ sinh) 
- Thi công sơn nước 
  ( trét bả matit, sơn lót, hoàn thiện) 
- Lắp đặt thiết bị vệ sinh, nước          
  nóng 
  (lavabo, bồn cầu và các phụ kiện đi kèm) 
- Lắp đặt hệ thống điện, động lực,  
  chiếu sáng, thông tin 
  ( ổ cắm, công tắc, bóng đèn,…) 
- Vệ sinh và bàn giao công trình 

2.2 BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI 
              CHÌA KHÓA TRAO TAY 

 5,800,000Đ/m2 Từ
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BẢNG HỆ SỐ 
XÂY DỰNG NIÊM YẾT MOONLAND 2020   

HỆ SỐ NOTE

PHẦN TẦNG HẦM  

Độ sâu từ 0,8 – 1,3m

Độ sâu từ 1,3 – 1,7m

Độ sâu từ 1,7m – 2,0m

Độ sâu từ 2,0 – 3,0m

150% diện tích

170% diện tích

200% diện tích

250% diện tích

Chưa bao gồm 
cừ tràm bao quanh hầm 

PHẦN TẦNG TRỆT  

Khuyến khích sàn trệt đổ bê 
tông để tránh sụp lún, cấu tạo 
sắt phi 6 khoảng cách 200, 
đổ bê tông dày 100mm.

Chi phí ép cọc khách hàng chịu

30% diện tích

70% diện tích

50% diện tích

50% diện tích

Móng Đơn (1 kiềng)

Móng Bè

Móng Cọc 

Móng Băng 

PHẦN MÓNG  

750.000 /m2

1

Diện tích sân trước, sân sau 
không có mái che, móng đơn

Diện tích sân trước sân sau 
không có mái che, móng cọc.

100% diện tích

50% diện tích

70% diện tích

Tầng trệt có mái che
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GHI CHÚ : 
Diện tích có hao phí xây dựng là diện tính bao gồm những diện tích được thể hiện trong giấy 
phép xây dựng và những phần diện tích không được thể hiện trong giấy phép xây dựng, nhưng 
tại đó có hao phí chi phí xây dựng. Nguyên nhân do sự chênh lệch bởi diện tích nhà thầu tính 
lớn hơn diện tích ghi trong giấy phép xây dựng, thường xuất phát từ các phần diện tích sau: 
móng, giếng trời, ban công, sân thượng (không có mái che) hoặc giàn lam – vì kèo trang trí, sân 
sau sân trước.



GHI CHÚ : 
Diện tích ghi trong giấy phép chỉ tính sàn, không tính diện tích phần móng, sân cầu thang và 
giếng trời, không tính thêm % mái nên thường nhỏ hơn diện tích thực tế. Ví dụ như cầu thang 
và giếng trời, tuy không đổ sàn nhưng phải làm cầu thang và xây tường thông… nên có thể 
còn tốn kém hơn cả đổ sàn. Do đó, những phần này không trừ phần diện tích này khi tính 
toán.         

BẢNG HỆ SỐ 
XÂY DỰNG NIÊM YẾT MOONLAND 2020   

HỆ SỐ NOTE

CÁC TẦNG LẦU  

Có mái che

Ô trống trong nhà < 10m2

Ô trống trong nhà > 10m2

100% diện tích

100% diện tích

80% diện tích

PHẦN TẦNG SÂN THƯỢNG

Sân thượng có mái che 

80% diện tích

100% diện tích

100% diện tích

Ô trống trong nhà > 10m2

Ô trống trong nhà < 10m2 

Có mái che 

Sân ngoài trời không mái che

100% diện tích

120% diện tích

50% diện tích

Tầng tum (che cầu thang)

PHẦN TẦNG LỬNG  

PHẦN TẦNG MÁI  

Mái bê tông cốt thép

Mái ngói đổ bê tông cốt thép

Mái tôn lạnh - kèo sắt

100% diện tích

100% diện tích

150% diện tích

40% diện tích

Mái ngói kèo sắt

Chưa bao gồm lát gạch 
chống nóng 

2
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Tổ chức công trường, làm lán trại cho 
công nhân (nếu điều kiện mặt bằng 
cho phép).

Vệ sinh mặt bằng thi công, định vị 
tim, móng.
    
Đào đất móng, dầm móng, đà kiềng, 
hầm phân, bể nước và vận chuyển 
đất đã đào đi đổ.
    

XÂY DỰNG THI CÔNG PHẦN THÔ
MÔ TẢ QUY TRÌNH

Đập, cắt đầu cọc BTCT 
(đối với các công trình phải sử dụng 
cọc – cừ gia cố móng).

Đổ bê tông đá 4x6 MAC100 dày 
100mm đáy móng, dầm móng, 
đà kiềng.

Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốt pha 
và đổ bê tông cột, dầm, sàn các 
tầng lầu, sân thượng, mái.

Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốt pha 
và đổ bê tông đáy, nắp hầm phân, 
hố ga 
(hầm phân sẽ thi công treo cố định 
vào hệ thống dầm, đà kiềng… 
tránh hiện tượng sụt lún sau này)

 

1

2

3

4

5

6

7
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Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp pha và 
đổ bê tông cầu thang và xây mặt bậc 
bằng gạch thẻ 

(Không tô mặt bậc cầu thang)          

Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp pha và 
đổ bê tông vách hầm – đối với công 
trình có tầng hầm 

(vách hầm chỉ cao hơn cote vỉa hè + 
300mm)

8

9

Xây toàn bộ tường bao, tường 
ngăn chia phòng toàn bộ công 
trình.

Tô các vách 
( không tô trần và các vị trí ốp 
đá granite…) 

Xây tô hoàn thiện mặt tiền.

Cán nền các tầng lầu, sân 
thượng, mái, ban công, nhà vệ 
sinh.

10

11

12
13
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MÔ TẢ QUY TRÌNH
XÂY DỰNG THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN 

Hoàn thiện lát gạch sàn và 
ốp len chân tường tầng 
trệt, các tầng lầu, sân 
thượng và vệ sinh.
 

Hoàn thiện sơn nước toàn bộ 
ngôi nhà ngoại thất và nội thất.
 

Hoàn thiện lắp đặt bồn nước, 
máy bơm nước, thiết kế vệ sinh.
 

Vệ sinh cơ bản.

Hoàn thiện lắp đặt hệ thống 
điện và đèn chiếu sáng. 

Vệ sinh công nghiệp.

Bàn giao.
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Lót bạc che phủ bảo vệ 
gạch sàn.

Hoàn thiện ốp gạch trang trí 
mặt tiền theo bản vẽ thiết kế - 
(nếu có) phòng vệ sinh. 

* Ghi chú:

Đối với các phần công việc lắp đặt vật tư của các hạng mục hoàn thiện đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt 
của nhà cung cấp vật tư (nhà cung cấp đã tính chi phí lắp đặt vào giá thành sản phẩm), sẽ được 
hiểu như là các thành phần công việc không thuộc phạm vi thi công do nhà thầu phải thực hiện 
theo đơn giá thô nêu trên.



VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

I. PHẦN THÔ 

Sắt thép
Pomina
Việt Nhật
Hòa Phát

Cát xây, tô
Đồng Nai
Long An
Bình Thuận

Đá 1x2, 4x6
Đồng Nai (1x2)
Đồng Nai (4x6)

Gạch đinh 4x8x18
Long an
Bình Dương
Đồng Nai

Gạch ống 8x8x18
Long an 
Bình Dương 
Đồng Nai

Dây điện chiếu sáng
Cadivi
Thịnh Phát
Cadisun
Trần Phú
Daphaco

Dây cáp mạng
Sino
Thịnh Phát
Daphaco

Đế âm tường, 
ống luồn dây điện
Sino
MPE
Tiến Công

Ống nước lạnh
Bình Minh
Hoa Sen
Đồng Nai
Đệ Nhất

Ống nước nóng
Bình Minh
Hoa Sen
Đồng Nai
Đệ Nhất

Dây cáp TV
Sino
Cadivi
Thịnh Phát
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Bê tông
Bê tông móng và cột
Mac 250
Bê tông dầm sàn

Ximăng
Ximăng xây tô
Hà Tiên/Insee/Cẩm Phả
Ximăng đổ bê tông
Hà Tiên/Insee/ Cẩm Phả Mac 250 (thương phẩm hoặc đổ tay) 

Chống thấm
Sika
Dầu hắc 
(gói chống thấm cao cấp)



II. HOÀN THIỆN 

 A. ỐP LÁT

Gạch chống trượt sân trước

Gạch nền ban công, sân thượng

Gạch nền phòng khách, bếp

Gạch ốp lát nhà vệ sinh

Ốp đá granite mặt tiền

Ốp gạch giả gỗ mặt tiền

Gạch len chân tường

Đá granite len cửa

Đóng trần thạch cao theo thiết kế

Đóng trần thạch cao kháng ẩm WC

C. SƠN NƯỚC

VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

Cắt bo quy cách

Đen bazan Kim sa trung 

 B. HOÀN THIỆN TRẦN 

Khung Toàn Châu/ Khung Vĩnh Tường

Bả matit + Sơn nước trong nhà

Bả matit + Sơn nước ngoài nhà

Maxilite Jotun

Maxilite Jotun
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Khung Toàn Châu/ Khung Vĩnh Tường

Dulux

Dulux



Cửa đi chính tầng trệt 4 

Cửa đi phòng

Cửa sổ

Cửa wc

Lan can mặt tiền, 
lam sân thượng

Cổng chính

Đá ốp lát bậc cầu thang

Lan can cầu thang

Tay vịn lan can

Ô giếng trời

D. CỬA ĐI - CỬA SỔ

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Nhựa lõi thép, kính cường lực 8m hoặc 
 
Nhôm xingfa, kính cường lực 8mm hoặc 

Nhựa giả gỗ hoặc  

Nhôm Việt Nhật, kính cường lực 8mm hoặc

Nhôm hệ 1000, kính thường 8mm hoặc

Kính cường lực 10mm, trụ inox hoặc

Sắt hộp 4x8cm kẽm, sơn chống rỉ.

E. CẦU THANG

Đen bazan Kim sa trung (đen)

Lan can kính cường lực 10mm 
(hoặc thanh sắt )

Lan can 
kính cường lực 10mm

Tay vịn gỗ tràm 
(chưa bao gồm trụ cái)

Tay vịn gỗ cam xe 
(chưa bao gồm trụ cái)

Khung sắt hộp 
+ mái kính cường lực 10mm

Khung sắt hộp 
+ mái kính cường lực 
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VẬT LIỆU XÂY DỰNG

F. BẾP (Hoàn thiện xây bục bếp, không bao gồm tủ bếp)

Vòi rửa 

Công tắc, ổ cắm, CB, mặt nạ

Đèn led vàng 3200k âm trần WC 

Đèn led trắng 6000k âm trần phòng

Đèn led hắt tường trong nhà 

Đèn led hắt tường ngoài nhà

Đèn lon ban công

Đèn huỳnh quang 1m2

Đèn led dây hắt ánh sáng vàng 
(trần thạch cao)

Mặt đá bếp Đá nhân tạo, đá Kim sa 

Chậu rửa chén
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SINO, Rạng Đông, MPE...

Vilight, Rạng Đông, 
Sino, MPE...

Vilight, Rạng Đông, 
Sino, MPE...

Inox 304 theo tiêu chuẩn  

Inox 304 theo tiêu chuẩn   

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Theo thiết kế

G. THIẾT BỊ ĐIỆNG. THIẾT BỊ ĐIỆN



VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Lavabo 

Bồn cầu 

Vòi sen dây inox

Phễu thu sàn inox 304

Gương soi

Vách kính cửa lùa phòng tắm

Rumine

Bồn inox chứa nước 1000L  

Máy bơm nước 

GHI CHÚ : 
1. Bảng vật liệu này có thể thay đổi thương hiệu và loại sản phẩm, nhưng không chênh lệch 
quá 5% giá trị hạng mục định sẵn. 
2. Nếu có hạng mục nào thay đổi theo ý khách hàng thì sản phẩm đó sẽ được trừ phần chi 
phí đó và sẽ tính phát sinh tương đương giá trị sản phẩm mà KH yêu cầu. 
3. Đây là bảng tên các loại VLXD và giá trị tương đương với gói thầu khoán gọn, Công ty 
không tính gói thầu trên giá trị từng sản phẩm vì vậy mọi thay đổi chênh lệch phát sinh 
Công ty cao hơn giá trị sản phẩm trên sẽ được tính phát sinh.
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Viglacera, Inax, Toto, Korest...

Viglacera, Inax, Korest, Toto...

SUS 304, Caesa, Korest, 
Vilacera, Toto...

Kính cường lực, 
phụ kiện inox

Sơn Hà
Tân Á Đại Thành

Panasonic

Theo thiết kế

Theo thiết kế

H. THIẾT BỊ VỆ SINH - NƯỚC



ĐỐI TÁC LIÊN KẾT
Là đơn vị liên kết trực tiếp với các nhà cung cấp

Phần Thô
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Phần Hoàn Thiện
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Chìa khóa cho sự thành công bền vững của một Công ty ở bất kỳ một lĩnh vực nào trên thị trường đó chính là 
sự vượt trội về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo được đánh giá bằng sự hài lòng và niềm tin tuyệt 
đối của khách hàng đối với những sản phẩm mà công ty tạo ra. Với tiềm lực sáng tạo trong thiết kế, đội ngũ 
nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp cùng dịch vụ hoàn hảo - phương châm hoạt động của công ty 
TNHH Kiến trúc – Xây dựng MoonLand là
 
                                                          “Cam kết, Chính Trực, Tận Tâm, Hiệu quả”

Mỗi công trình Moonland thiết kế thi công, đều được tạo ra bằng tất cả sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ kiến 
trúc sư, kỹ sư, anh em công nhân, thậm chí xem đó như là tổ ấm của chính mình, để thấu hiểu và cảm nhận 
được tất cả mong muốn và suy nghĩ của khách hàng. MoonLand tin rằng:
 
                                            “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim” 

và luôn biết ơn khách hàng của mình đã cho MoonLand cơ hội được làm công việc mình yêu thích, đã luôn 
tin tưởng và sử dụng sản phẩm dịch vụ do đội ngũ MoonLand mang lại.

        
      
  HÃY ĐỂ MOONLAND LÀM TỔ ẤM CỦA BẠN TRỞ NÊN HOÀN HẢO HƠN 
 

GIỚI THIỆU MOONLAND GROUP



Moon Decor chuyên thiết kế-thi công nội thất căn hộ.

MoonLand Architecture chuyên thiết kế-thi công công trình 
dân dụng và công nghiệp.

Anim Station chuyên concept quy hoạch, diễn họa hình ảnh 3D, 
dự án bất động sản, dự án quy hoạch. 

Moon Home là chuỗi căn hộ dịch vụ cho thuê cao cấp tại TP.HCM.

Moon IDCO chuyên tư vấn đầu tư và phát triển dự án.

CÁC THÀNH VIÊN CỦA MOONLAND 
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2A/7 Nguyễn Thị Minh Khai,
P. Dakao, Q. 1, TP. HCM

164 Phan Văn Trị, 
P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

info@moonlandgroup.com
www.moonlandarch.com

 077 88 66 987


