
                            GIỚI THIỆU CÁC GÓI DỊCH VỤ THIẾT KẾ NHÀ   

 

  
 
 

Gói 
tiết kiệm 

Gói 
cơ bản 

Gói 
mở rộng 

Gói 
chuyên nghiệp 

Gói 
cao cấp 

  Hồ sơ xin phép xây dựng (đầy đủ hồ sơ - 
không bao gồm thủ tục đi XPXD)           
  Hồ sơ phối cảnh mặt tiền ba chiều lựa      
chọn          
  Hồ sơ phối cảnh mặt tiền  ba chiều hoàn 
chỉnh           

  Hồ sơ kiến trúc cơ bản (các mặt bằng triển 
khai của công trình)     

                     
  Hồ sơ kiến trúc mở rộng (các mặt bằng 
trần giả, lát sàn, bố trí đồ trong nhà)          

 
  Hồ sơ nội thất (trang trí nội thất, ánh sáng, 
vật liệu toàn nhà trên không gian ba chiều)            

  Hồ sơ nội thất triển khai (triển khai chi tiết 
các thiết bị nội thất)           

 
  Hồ sơ phong thuỷ (bố trí, sắp xếp đồ đạc  
các phòng ,hướng ,vị trí bếp ,bàn thờ ,cấp 
thoát nước theo phong thuỷ) 

        
 

 

  Hồ sơ chi tiết cấu tạo (tất cả các chi tiết 
của công trình)         

  Hồ sơ kết cấu (triển khai kết cấu khung 
chịu lực,dầm sàn, kết cấu móng)       

 
 

  Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (điện, điện 
thoại, chống sét, cấp thoát nước)     

   
  

  Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn 
giá, thành tiền các hạng mục)        

 
  Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, 
chỉnh sửa hồ sơ khi thi công)          

 
  Hồ sơ hoàn công (hồ sơ lưu sau khi hoàn 
thành công trình)            

Đơn giá  
   8 tr 
  (đ/bộ 
    HS) 

90.000 
(đ/m2) 

120.000 
(đ/m2) 140.000 (đ/m2) 240.000 (đ/m2) 



Hệ số diện tích: 
- Đơn giá trên áp dụng cho nhà có tổng diện tích sàn trên 150 m2. 
- Nếu tổng diện tích sàn từ 150 - 120 m2, nhân thêm với hệ số 1,25. 
- Nếu tổng diện tích sàn <=120 m2, nhân thêm với hệ số 1,4.hoặc thoả thuận 
- Các quy định nhân hệ số kể trên không áp dụng với gói Tiết kiệm  

 


