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TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

TCVN 4419:1987  

KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

1.  Nguyên tắc chung (Phần tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng) 

1.1. Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công 
trình và khí tượng thủy văn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo nhà, công trình. Khi khảo sát nguồn 
cung cấp (dùng nước tưới đất và nước mặt), vật liệu xây dựng, cải tạo thổ nhưỡng, địa thực vật, vệ sinh 
phòng bệnh v.v… ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải thực hiện theo các tiêu 
chuẩn và quy phạm khảo sát của các chuyên ngành tương ứng.  

1.2. Công tác khảo sát phục vụ xây dựng cơ bản (gọi tắt là công tác khảo sát xây dựng) là công tác 
nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện thiên nhiên của vùng (địa điểm) xây dựng, nhằm thu thập 
những số liệu cần thiết về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, các quá trình 
và hiện tượng địa chất vật lí, khí tượng thủy văn… để lập được các giải pháp đúng đắn về kĩ thuật và 
hợp lí nhất về kinh tế khi thiết kế, xây dựng nhà và công trình ; đồng thời dự đoán được những biến đổi 
của môi trường thiên nhiên xung quanh dưới tác động của việc xây dựng và sử dụng nhà, công trình.  

1.3. Những công việc sau đây không thuộc nội dung của công tác khảo sát xây dựng: giải phóng đất để 
xây dựng, điều tra kĩ thuật và đo đạc nhà, công trình hiện có, lập cơ sở trắc địa ở thực địa để phục vụ 
cho xây dựng, đưa thiết kế ra thực địa, đo vẽ hoàn công, quan trắc sự biến dạng của nhà và công trình 
trong quá trình xây dựng và sử dụng chúng. Tuy vậy cơ quan khảo sát được phép thực hiện các công 
tác này theo hợp đồng riêng với chủ đầu tư (cơ quan đặt hàng).  

1.4. Công tác khảo sát xây dựng phải được tiến hành theo giai đoạn, tương ứng với các giai đoạn thiết 
kế nhà và công trình theo quy định hiện hành; đồng thời có xét đến mức độ đã nghiên cứu, mức độ phức 
tạp của điều kiện thiên nhiên vùng (địa điểm) xây dựng, cũng như công dụng và quy mô của nhà, công 
trình xây dựng.  

1.5. Các cơ quan khảo sát, khảo sát thiết kế thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương do Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết 
định thành lập được phép tiến hành các loại công tác khảo sát xây dựng. Các cơ quan nghiên cứu, đào 
tạo có liên quan đến điều tra cơ bản cũng được tiến hành các loại công tác khảo sát xây dựng, nhưng 
phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn quy phạm khảo sát xây dựng và các chế độ chính sách hiện 
hành.  

1.6. Nội dung, khối lượng, yêu cầu kĩ thuật đối với công tác khảo sát cho từng dạng công trình xây dựng 
(dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, thủy lợi) được quy định trong các tiêu chuẩn và quy phạm 
khảo sát của chuyên ngành tương ứng. Các cơ quan khảo sát, khảo sát thiết kế được phép thực hiện 
những loại công tác khảo sát đặc biệt phục vụ cho việc xây dựng và sử dụng nhà, công trình theo hợp 
đồng riêng.  

1.7. Chỉ được phép thực hiện các dạng công tác khảo sát cho xây dựng khi có đầy đủ các văn bản sau :  

- Yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát, giấy phép cấp đất xây dựng và giấy phép khảo sát do chủ đầu 
tư giao ;  

- Phương án kĩ thuật và dự toán chi phí khảo sát do cơ quan khảo sát lập;  

- Hợp đồng khảo sát do cơ quan khảo sát và chủ đầu tư kí kết theo quy định hiện hành.  

Chú thích :  

Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan trước khi kí hợp 
đồng khảo sát. 

1.8. Yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát do chủ đầu tư giao phải lập cho tất cả các dạng công tác 
khảo sát. 

Chú thích:  



Chủ đầu tư phải chuyển giao cho cơ quan khảo sát tất cả tài liệu hiện có về điều kiện thiên nhiên của 
vùng (địa điểm)xây dựng đã nghiên cứu và khảo sát trước đây. 

1.9.  Nội dung yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát gồm : 

- Tên đối tượng xây dựng ; 

- Mục đích khảo sát các dạng công tác khảo sát dự kiến ; 

- Vị trí và ranh giới của vùng (địa điểm) xây dựng, hoặc sơ đồ tổng mặt bằng của công trình xây dựng; 

- Giai đoạn thiết kế; 

- Công dụng và loại nhà, công trình xây dựng; 

- Đặc điểm kết cấu và những thông số chính của nhà và công trình thiết kế (kể cả phần ngầm của 
chúng), cũng như các phương án có khả năng bố trí; 

- Tải trọng tác động lên móng và các loại tác động dự kiến ; 

- Độ cao san nền; 

- Loại móng dự kiến, kích thước và chiều sâu đặt móng ; 

- Độ biến dạng (lún, trượt, nghiêng) cho phép của nền nhà và công trình; 

- Đặc điểm xây dựng và sử dụng nhà, công trình có thể làm cho điều kiện thiên nhiên bị biến đổi, kể cả 
những số liệu về tác động của các yếu tố nhân sinh, nguồn phát sinh bán ngập, thành phần và khối 
lượng chất thải của xí nghiệp nhà máy; 

- Những yêu cầu đặc biệt về mức độ chính xác đối với công tác khảo sát và mức độ đầy đủ của các tài 
liệu khảo sát thu nhận được; 

- Thời hạn và trình tự giao nộp báo cáo kĩ thuật và các tài liệu khác; 

- Kèm theo yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát phải có các bản vẽ hoặc sơ đồ cần thiết. 

Chú thích:  

Trường hợp cần thiết, trong yêu cầu kĩ thuật khảo sát phải trình bày rõ nhiệm vụ khảo sát vật liệu xây 
dựng và khối lượng vật liệu cần cho xây dựng. 

1.10. Yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát phải do cơ quan thiết kế lập, nhằm cung cấp những số liệu 
ban đầu cần thiết để cơ quan khảo sát giải quyết đúng đắn và hợp lí các nhiệm vụ khảo sát chủ yếu. Đối 
với công trình phức tạp và quan trọng, công trình bố trí ở những nơi có điều kiện thiên nhiên phức tạp thì 
yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát phải lập cho từng giai đoạn thiết kế.  

Chú thích:  

Yêu cầu kĩ thuật khảo sát không phù hợp với các tiêu chuẩn và quy phạm về thiết kế và khảo sát,không 
đủ tài liệu cần thiết để xác định chính xác vị trí tiến hành khảo sát  và nội dung, khối lượng công tác khảo 
sát, thì cơ quan khảo sát có quyền đề nghị với chủ đầu tư và cơ quan thiết kế bổ sung cho đúng yêu cầu. 

1.11.  Trong thời gian chuẩn bị cơ quan khảo sát thực hiện những công tác sau : 

- Thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu đã có về điều kiện thiên nhiên của vùng (địa điểm) khảo sát; 

- Khảo sát khái quát ngoài hiện trường (địa điểm) xây dựng (trong trường hợp cần thiết);  

- Lập phương án kĩ thuật, dự toán chi phí khảo sát và tiến độ thi công;  

- Xét duyệt phương án kĩ thuật;  

- Kí kết hợp đồng khảo sát; 

- Tổ chức các đơn vị thi công (đoàn đội, tổ nhóm). 

Dựa vào yêu cầu kĩ thuật khảo sát do chủ đầu tư giao, cơ quan khảo sát tiến hành lập phương án kĩ 
thuật khảo sát. Khi lập phương án kĩ thuật khảo sát phải sử dụng đến mức tối đa những tài liệu đã 



nghiên cứu, khảo sát trước đây và các tài liệu khác về điều kiện thiên nhiên của vùng (địa điểm) khảo 
sát.  

Chú thích:  

Nếu những tài liệu thu thập được chưa đủ để lập phương án kĩ thuật khảo sát, thì cơ quan khảo sát phải 
tiến hành khảo sát khái quát ngoài hiện trường vùng (địa điểm) dự kiến xây dựng để thu thập những tài 
liệu còn thiếu. 

Phương án kĩ thuật khảo sát do cơ quan khảo sát lập trên cơ sở yêu cầu kĩ thuật và quy định trong các 
tiêu chuẩn, quy phạm về khảo sát thiết kế xây dựng; đồng thời phải xét tới kết quả phân tích các tài liệu 
thu thập được và các tài liệu khảo sát khái quát (nếu có). Phương án kĩ thuật khảo sát phải được chủ 
đầu tư nhất trí và được xét duyệt theo quy định hiện hành.  

Chú thích:  

Khi khảo sát cho xây dựng nhà và công trình nhỏ, với khối lượng khảo sát không lớn, được phép lập 
nhiệm vụ kĩ thuật sản xuất thay cho phương án kĩ thuật khảo sát, nhưng phải được chủ đầu tư nhất trí. 

1.14. Nội dung của phương án kĩ thuật khảo sát phải gồm :  

- Tên đối tượng xây dựng và vị trí địa lí, hành chính của nó; 

- Khái quát đặc điểm địa lí tự nhiên và điều kiện thiên nhiên của vùng (địa hình, khí hậu, thủy văn, các 
quá trình và hiện tượng thiên nhiên bất lợi) ảnh hưởng tới việc tổ chức và thi công các loại công tác khảo 
sát ; 

- Tình hình nghiên cứu của vùng (địa điểm) khảo sát và kết quả phân tích những tài liệu hiện có, cũng 
như kiến nghị về việc sử dụng chúng; 

- Luận chứng về mức độ phức tạp của điều kiện thiên nhiên vùng (địa điểm) khảo sát và về nội dung, 
khối lượng, phương pháp và trình tự thực hiện các dạng công tác khảo sát ; 

- Luận chứng về vị trí và diện tích cần tiến hành từng loại công tác khảo sát riêng biệt; 

- Yêu cầu về việc bảo vệ tài nguyên và môi trường thiên nhiên khi thực hiện các dạng công tác khảo sát 

Chú thích:  

1) Nội dung, khối lượng, phương pháp và trình tự thực hiện các loại công tác khảo sát được xác định dựa 
vào yêu cầu của các tiêu chuẩn và quy phạm về khảo sát của từng chuyên ngành xây dựng, có tính đến 
công trình,giai đoạn thiết kế,diện tích khảo sát, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện thiên 
nhiên. 

2) Dựa vào kết quả khảo sát ngoài trời, cơ quan khảo sát có quyền thay đổi, bổ sung và chính xác hơn 
phương án kĩ thuật khảo sát đã được xét duyệt nhằm nâng cao chất lượng tài liệu và rút ngắn thời gian 
khảo sát nhưng phải được chủ đầu tư nhất trí. 

Chỉ được lập dự toán chi phí khảo sát sau khi đã có phương án kĩ thuật khảo sát. Dựa vào nội dung và 
khối lượng các dạng công tác khảo sát ghi trong phương án kĩ thuật để tính toán chi phí khảo sát. Khi lập 
dự toán chi phí cho từng dạng công tác khảo sát thống nhất cho các đạng công tác khảo sát xây dựng, 
có tính đến hệ số điều chỉnh hợp lí. Riêng những dạng công tác không có quy định trong tập đơn giá 
thống nhất thì chi phí khảo sát được xác định bằng cách tính thực chi hoặc bằng cách tính tương tự. 

Cũng như phương án kĩ thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát phải được chủ đầu tư nhất trí. 

Phương án kĩ thuật khảo sát và bằng dự toán chi phí khảo sát là hai tài liệu cơ bản dùng để kí kết hợp 
đồng khảo sát với chủ đầu tư 

Hợp đồng khảo sát phải được kí kết theo đúng quy định hiện hành. 

Cơ quan khảo sát không được phép thực hiện các dạng công tác khảo sát ngoài hiện trường khi thiếu 
một trong các văn bản sau : phương án kĩ thuật khảo sát hoặc nhiệm vụ kĩ thuật sản xuất (khi khối lượng 
công tác khảo sát ít), hợp đồng khảo sát, giấy phép cấp đất xây dựng, giấy phép khảo sát và dự toán chi 
phí khảo sát. 



Trường hợp đặc biệt, khi có quyết định của Nhà nước về việc khảo sát thiết kế công trình gấp rút, có thể 
tiến hành khảo sát khi chưa có đầy đủ các văn bản trên. 

Khi thực hiện các dạng công tác khảo sát phải áp dụng rộng rãi tiến bộ kĩ thuật (phương pháp khảo sát 
tiên tiến, thiết bị máy móc hiện đại) để đảm bảo nâng cao năng suất lao động và chất lượng tài liệu, rút 
ngắn thời gian khảo sát. 

Trong quá trình thực hiện các dạng công tác khảo sát, cơ quan khảo sát phải chấp hành nghiêm chỉnh 
các quy định yêu cầu về bảo hộ lao động, kĩ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

Cơ quan khảo sát phải thỏa thuận với chủ đất, với cơ quan quản lý công trình công cộng và với cơ quan 
hữu quan khác về thời gian và vị trí tiến hành các dạng công tác khảo sát. 

Cơ quan khảo sát cũng phải thông báo cho các cơ quan hữu quan về khả năng có thể làm ảnh hưởng 
đến sự hoạt động bình thường của họ trong quá trình thực hiện các dạng công tác khảo sát và về những 
biện pháp nhằm đảm bảo cho công tác khảo sát được tiến hành bình thường và an toàn. 

Trong quá trình công tác ngoài hiện trường, cơ quan khảo sát phải thực hiện đầy đủ toàn bộ khối lượng 
công tác đã được quy định trong phương án kĩ thuật khảo sát và thực hiện một phần công tác thí nghiệm 
trong phòng cũng như công tác chỉnh lí tài liệu đã thu thập được nhằm kiểm tra chất lượng, mức độ đầy 
đủ và độ chính xác của các dạng công tác ở ngoài hiện trường. 

1.22. Cơ quan khảo sát có quyền chôn các cột mốc trắc địa, khoan đào các công trình thăm dò và tiến 
hành các dạng công tác phụ trợ khác (làm đường tạm thời, dọn mặt bằng thi công, phát quang đường 
ngắn v.v…) để đảm bảo thực hiện đầy đủ khối lượng công tác khảo sát đã quy định trong phương án kĩ 
thuật. 

1.23. Trong quá trình công tác ngoài hiện trường cơ quan khảo sát phải sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo 
vệ môi trường thiên nhiên xung quanh. 

Cơ quan khảo sát chỉ được phép đốn và chặt cây rừng khi có giấy phép của cơ quan kiểm lâm nhân dân, 
do chủ đầu tư giao. 

Trường hợp do tiến hành công tác khảo sát làm cho lớp đất trồng bị phá hủy thì cơ quan khảo sát có 
trách nhiệm đền bù hoặc cải tạo, phục hồi chất đất để có thể tiếp tục sử dụng lớp đất ấy. 

Cơ quan khảo sát có trách nhiệm bảo vệ mạng lưới công trình kỹ thuật công cộng và các công trình xây 
dựng có ở trong vùng (địa điểm) khảo sát. 

1.24. Trong quá trình thi công, cơ quan khảo sát phải thường xuyên tiến hành kiểm tra và nghiệm thu kết 
quả công việc đã thực hiện. Mỗi lần kiểm tra và nghiệm thu đều phải lập biên bản theo mẫu quy định, 
đánh giá mức độ đầy đủ về chất lượng các tài liệu đã thu thập được. Đối với lần kiểm tra và nghiệm thu 
cuối cùng (khi kết thúc công tác thi công ở ngoài hiện trường), còn phải đánh giá mức độ đầy đủ về chất 
lượng của tất cả các tài liệu đã thu thập được để có thể cho phép tiến hành công tác chỉnh lí tài liệu và 
lập báo cáo kĩ thuật 

1.25. Chủ đầu tư (có thể mời cơ quan thiết kế), cơ quan cấp đất và cơ quan cấp giấy phép khảo sát có 
quyền kiểm tra việc thực hiện các loại công tác khảo sát ngoài hiện trường và chất lượng tài liệu đã thu 
thập được nhưng không được cản trở hoạt động sản xuất của cơ quan khảo sát. Trong quá trình kiểm tra 
cần tổ chức trao đổi thông tin giữa cơ quan khảo sát với cơ quan kiểm tra nhằm thúc đẩy công tác khảo 
sát tiến hành được nhanh, hợp lí, chính xác và rẻ hơn. 

1.26. Trong thời gian làm việc ở trong phòng, cơ quan khảo sát phải kết thúc công tác thí nghiệm trong 
phòng, chỉnh lí tài liệu và lập báo cáo. 

1.27. Toàn bộ tài liệu khảo sát của một công trình hay một giai đoạn khảo sát phải được tổng hợp thành 
báo cáo kĩ thuật (những kết luận), trong đó phải cung cấp số liệu cần thiết để lập thiết kế và dự toán cho 
giai đoạn thiết kế tương ứng; đồng thời phải đề xuất những kiến nghị về việc xử lí nền móng công trình 
xây dựng, về sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường xung quanh để các cơ quan có 
liên quan lưu ý khi thiết kế xây dựng và sử dụng nhà, công trình. 



1.28. Nội dung và hình thức báo cáo kĩ thuật (kết luận) khảo sát phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn 
này và các tiêu chuẩn, quy phạm khảo sát chuyên ngành tương ứng, đồng thời phải được kiểm tra, xét 
duyệt theo quy định hiện hành. 

1.29. Báo cáo kĩ thuật (kết luận) khảo sát phải giao nộp cho chủ đầu tư theo đúng thời gian đã quy định 
trong hợp đồng khảo sát, đồng thời phải giao nộp cho cơ quan cấp giấy phép khảo sát và cho Cục lưu 
trữ kĩ thuật Trung ương theo đúng quy định hiện hành. 

Tất cả tài liệu gốc dùng để lập báo cáo kĩ thuật (kết luận) khảo sát phải được lưu trữ cẩn thận theo quy 
định hiện hành. 

Chú thích:  

1) Theo yêu cầu của chủ đầu tư, báo cáo kĩ thuật (kết luận) khảo sát có thể được thành lập cho từng 
dạng công tác khảo sát, cho từng công trình xây dựng riêng biệt thay cho từng giai đoạn khảo sát nhất 
định, nhưng phải cóghi trong hợp đồng khảo sát. 

2) Những tài liệu gốc hoặc tài liệu đã được chỉnh lí nhưng không đưa vào báo cáo kỹ thuật (kết luận) 
khảo sát thì không cần phải giao nộp cho chủ đầu tư.  

1.30. Nếu giữa cơ quan khảo sát và chủ đầu tư có ý kiến bất đồng về các vấn đề kỹ thuật không giải 
quyết được thì phải yêu cầu hội đồng kỹ thuật chuyên ngành (thậm chí đến hội đồng trọng tài Trung 
ương) giải quyết những bất đồng ấy. Phía cơ quan sai phạm phải chịu mọi phí tổn trong quá trình xét xử 
và phải bồi thường thiệt hại do họ gây ra.  

2. Khảo sát trắc địa 

2.1. Công tác khảo sát trắc địa được tiến hành để nghiên cứu điều kiện địa hình của vùng (địa điểm) xây 
dựng và thu thập những tài liệu và số liệu trắc địa địa hình cần thiết phục vụ cho thiết kế nhà, công trình 
và các dạng công tác khảo sát khác  

2.2. Nội dung của công tác khảo sát trắc địa gồm : 

- Thu thập và phân tích những tài liệu về trắc địa - địa hình, địa vật đã có ở vùng (địa điểm) xây dựng; 

- Khảo sát khái quát ở hiện trường; 

- Xây dựng (phát triển) lưới trắc địa Nhà nước hạng 3 và 4, lưới khống chế đo vẽ, lưới thủy chuẩn hạng 
II, III và IV; 

- Lập lưới trắc địa đo vẽ mặt bằng và độ cao; 

- Đo vẽ địa hình, khi cần thiết chụp ảnh hàng không; 

- Chỉnh biên bản đồ địa hình; 

- Đo vẽ hệ thống công trình kĩ thuật ngầm; 

- Lập lưới khống chế trắc địa của các công trình dạng tuyến; 

- Thực hiện các công tác khảo sát trắc địa phục vụ cho khảo sát địa chất công trình, khảo sát khí tượng 
thủy văn và các dạng khảo sát khác, kể cả công tác quan trắc trắc địa đặc biệt; 

- Thực hiện các công tác về bản đồ. 

2.3. Yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát trắc địa được lập theo quy định ở điều 1.9 của tiêu chuẩn này 
và cần bổ sung thêm :  

- Các số liệu về hệ thống tọa độ và độ cao; 

- Các số liệu về ranh giới vùng cần đo vẽ, có tính đến hệ thống công trình kĩ thuật ngầm dự kiến xây 
dựng 

- Tỉ lệ đo vẽ và khoảng cao đều. 

2.4. Mức độ cần thiết của công tác khảo sát khái quát ở hiện trường vùng (địa điểm) xây dựng phụ thuộc 
vào số lượng tài liệu trắc địa địa hình hiện có và kết quả phân tích những tài liệu ấy. Các kết quả phân 



tích tài liệu trắc địa đã có và khảo sát khái quát ở hiện trường phải được sử dụng để lập phương án kĩ 
thuật khảo sát trắc địa.  

2.5. Phương án kĩ thuật khảo sát trắc địa được thành lập cần đảm bảo yêu cầu nêu ở các điều 1.9; 1.12; 
1.13; 1.14 của tiêu chuẩn này và phải bổ sung những nội dung sau :  

- Sơ đồ toàn khu vực có ranh giới vùng cần đo vẽ và phần mảnh bản đồ; 

- Các số liệu về hệ thống tọa độ và cao độ;-Luận chứng các dạng và hạng (cấp) lưới trắc địa về thủy 
chuẩn, các phương án thiết kế lưới và dự tính độ chính xác của chúng; 

- Luận chứng cho việc chọn tỉ lệ đo vẽ và khoảng cao đều (nếu như chúng không phù hợp với nhiệm vụ 
kĩ thuật); 

-    Cơ sở kĩ thuật và phương pháp thi công được áp dụng; 

-    Bản vẽ các mốc trắc địa đặc biệt (nếu như sẽ chôn các loại mốc đó); 

 -    Công tác đo nối các công trình khai đào và các điểm thăm dò khác; 

-    Luận chứng về việc tiến hành các công tác trắc địa địa hình đặc biệt do các công tác khảo sát khác 
yêu cầu.  

 Trong phương án kĩ thuật khảo sát trắc địa phải xác định thành phần và khối lượng của công tác ở ngoài 
hiện trường và trong phòng, có xét đến kết quả của công tác trắc địa đã thực hiện trước đây và đảm bảo 
yêu cầu của các quy phạm đo vẽ địa hình hiện hành.  

2.6. Chỉ thành lập phương án kĩ thuật khảo sát trắc địa địa hình khi đo vẽ vùng có diện tích lớn hơn 50ha 
hoặc tuyến xây dựng dài hơn 25km. Đối với công trình có diện tích cần đo vẽ nhỏ hơn 50 ha hoặc tuyến 
có chiều dài dưới 25km chỉ cần lập nhiệm vụ sản xuất thay cho phương án kĩ thuật; nhưng nếu là công 
trình quan trọng, thì cũng phải lập phương án kĩ thuật.  

2.7. Các điểm của lưới khống chế trắc địa Nhà nước hoặc lưới thủy chuẩn và lưới khống chế đo vẽ trắc 
điạ là cơ sở trắc địa đo vẽ địa hình. Các điểm của lưới khống chế trắc địa Nhà nước hạng 3 và 4, lưới 
khống chế trắc địa tăng dầy cấp 1 và 2 được xác định bằng các phương pháp lưới tam giác đo góc, lưới 
tam giác đo cạnh, lưới đường chuyền hoặc kết hợp giữa các phương pháp đó. Các điểm của lưới thủy 
chuẩn hạng II, III và IV được xác định bằng phương pháp đo thủy chuẩn hình học. Các điểm của lưới 
khống chế đo vẽ được xác định bằng các phương pháp đường chuyền kinh vĩ, lưới tam giác nhỏ đo góc, 
lưới tam giác nhỏ đo cạnh, lưới đường chuyền và kết hợp giữa các phương pháp ấy với nhau ; hoặc 
bằng phương pháp giao hội trắc địa và bố trí đường truyền thủy chuẩn kĩ thuật.  

2.8. Khi công tác khảo sát trắc địa cần bảo đảm độ chính xác rất cao thì phải lập lưới trắc địa chuyên 
dùng và phải thuyết minh rõ trong phương án kĩ thuật khảo sát trắc địa.  

2.9. Công tác chôn mốc trắc địa phải đảm bảo các yêu cầu trong quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1 : 
5000 đến 1 : 500 do Cục đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành và quy phạm về khảo sát trắc địa địa 
hình cho các dạng xây dựng chuyên ngành.  

2.10. Các điểm trắc địa cố định (cột tiêu và tâm mốc của lưới tam giác đo góc, lưới tam giác đo cạnh và 
lưới đường truyền; dấu mốc của các điểm thủy chuẩn) đã được chôn mốc trong quá trình khảo sát phải 
được bàn giao cho Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố hoặc chủ đầu tư quản lí. Khi bàn giao phải lập 
biên bản theo mẫu quy định.  

2.11. Khi tiến hành khảo sát trắc địa phải sử dụng tỉ lệ đo vẽ và khoảng cao đều như quy định ở bảng 1.  

Việc chọn tỉ lệ đo vẽ và khoảng cao đều phải xét đến yêu cầu của các quy phạm về khảo sát cho các 
dạng xây dựng tương ứng và phải căn cứ vào mục đích sử dụng của bản đồ, loại nhà và công trình, giai 
đoạn thiết kế, mật độ của hệ thống công trình kĩ thuật ngầm, đặc điểm của vùng (địa điểm) xây dựng, 
mức độ trù phú của lãnh thổ, điều kiện thiên nhiên và đặc điểm địa hình của vùng (địa điểm) xây dựng.  

2.12. Bản đồ địa hình được đo vẽ bằng các phương pháp đảm bảo yêu cầu của các tiêu chuẩn và quy 
phạm về khảo sát xây dựng. Những phương pháp đó là:  



- Phương pháp đo vẽ ảnh lập thể;  

- Phương pháp phối hợp;  

- Phương pháp bàn đạc;  

- Phương pháp toàn đạc ;  

- Phương pháp kinh vĩ chụp ảnh; 

- Phương pháp đo vẽ mặt bằng; 

- Phương pháp đo vẽ mặt cứng (độ cao) và các phương pháp khác, kể cả kết hợp giữa các phương 
pháp trên với nhau. 

Khi chọn các phương pháp đo vẽ địa hình phải dựa vào phụ lục 1.  

Bảng 1 – Quy định sử dụng tỉ lệ đo vẽ và khoảng cao 

 

2.13. Địa vật, địa hình trên bản đồ địa hình phải thể hiện theo các quy định hiện hành. 

2.14. Các bản đồ địa hình cũ phải được chỉnh biên lại cho phù hợp với tình trạng hiện tại của địa vật và 
địa hình ngoài thực tế. ở những khu vực có sự biến đổi về địa vật và địa hình lớn hơn 35% so với bản đồ 
cũ, hoặc ở những nơi công tác đo vẽ trước đây không đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn và quy phạm 
hiện hành thì phải tiến hành đo vẽ lại. Khi chỉnh biên bản đồ phải sử dụng tài liệu đo vẽ những thay đổi 
đã xảy ra, đo vẽ kiểm tra và đo vẽ bằng chụp ảnh từ trên máy bay.  

2.15. Khi trên bản đồ còn thiếu hoặc vẽ không chính xác (theo các bản vẽ hoàn công) hệ thống công 
trình kĩ thuật ngầm thì phải tiến hành đo vẽ bổ sung, nội dung gồm :  

- Thu thập và phân tích tài liệu hiện có; 

- Khảo sát khái quát ở hiện trường;  

- Đo vẽ mặt bằng, độ cao chỗ công trình ngầm lộ ra ngoài mặt đất; 



- Khai đào các công trình kĩ thuật ngầm (khi cần thiết) và đo vẽ chúng ở nơi khai đào; 

- Điều tra các công trình kĩ thuật ngầm trong các giếng và hố đào; 

- Đo vẽ và điều tra các công trình kĩ thuật ngầm không lộ ra ngoài mặt đất bằng các thiết bị cảm ứng; 

2.16. Khi chọn tuyến trắc địa của các công trình xây dựng dạng tuyến phải tiến hành theo trình tự sau: 

- Chọn tuyến ở trong phòng trên cơ sở tài liệu trắc địa -địa hình đã có cũng như các tài liệu chụp ảnh từ 
máy bay;  

- Khảo sát khái quát hướng của tuyến ở ngoài trời và chọn tuyến sơ bộ;  

- Chọn tuyến chính thức tại thực địa; 

- Đo vẽ địa hình của dải dọc theo tuyến (hoặc đo vẽ những biến đổi đã xảy ra để chỉnh biến bản đồ); 

- Đo vẽ địa hình của những khu đất riêng biệt (chỗ có đường vượt, chỗ đường giao nhau v.v…)  

- Chôn mốc ở các góc ngoặt và các điểm đóng hướng của tuyến.  

2.17. Để phục vụ các công tác khảo sát địa chất công trình, khảo sát khí tượng thủy văn và các dạng 
khảo sát khác phải tiến hành công tác trắc địa để đưa từ bản vẽ ra thực địa và đo nối mặt bằng, độ cao 
các công trình thăm dò (hố khoan, hố đào v.v…) các điểm đo và điểm quan trắc khác (địa vật lí, địa chất 
thủy văn, thủy văn, địa chất công trình v.v…) ở vùng phát triển các quá trình và hiện tượng địa chất vật lí 
(các-tơ trượt lở, dòng lũ bùn đá v.v…), cũng như ở các vùng đang thi công các công trình thăm dò phải 
tiến hành công tác quan trắc đặc biệt bằng các phương pháp trắc địa và khi cần thiết phải tiến hành cả 
công tác đo vẽ đặc biệt.  

2.18. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, bản đồ địa hình có thể được thành lập ở dạng bản gốc hoặc bản 
in. Trường hợp cần thiết, trong phương án kĩ thuật khảo sát trắc địa còn phải dự kiến cả công tác thành 
lập bản đồ địa hình khái quát, tỉ lệ 1: 25.000 đến 1: 2.000. Khi đo vẽ khu đất nằm độc lập có diện tích 
nhỏ, các bản đồ gốc có thể vẽ bằng bút chì, nhưng phải được sự thỏa thuận của chủ đầu tư và cơ quan 
cấp giấy phép khảo sát. Trên các bản đồ này được phép dùng chữ để giải thích các địa vật thay cho kí 
hiệu.  

2.19. Kết quả khảo sát trắc địa địa hình phải lập thành báo cáo kĩ thuật (bản thuyết minh), đảm bảo yêu 
cầu quy định ở các điều 1.27 và 1.28. Đồng thời phải giao nộp theo đúng những quy định ở điều 1.29 
của tiêu chuẩn này.  

3. Khảo sát địa chất công trình 

3.1. Công tác khảo sát địa chất công trình được tiến hành để nghiên cứu và đánh giá điều kiện địa chất 
công trình của vùng (địa điểm) xây dựng (bao gồm điều kiện địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất, thành 
phần thạch học, trạng thái và các tính chất cơ lí của đất đá, điều kiện địa chất thủy văn, các quá trình và 
hiện tượng địa chất vật lí bất lợi) nhằm lập được các giải pháp có cơ sở kĩ thuật và hợp lí về kinh tế khi 
thiết kế và xây dựng nhà, công trình. Đồng thời để dự báo sự biến đổi điều kiện địa chất công trình và địa 
chất thủy văn khi xây dựng và sử dụng nhà, công trình.  

3.2. Nội dung của công tác khảo sát địa chất công trình gồm: 

- Thu thập, phân tích và tổng hợp những tài liệu và số liệu về điều kiện thiên nhiên của vùng (địa điểm) 
xây dựng, kể cả những tài liệu, số liệu đã nghiên cứu, thăm dò và khảo sát trước đây ở vùng (địa điểm) 
đó;  

- Giải đoán ảnh chụp từ máy bay (vệ tinh); 

- Khảo sát khái quát địa chất công trình ở hiện trường; 

- Đo vẽ địa chất công trình; 

- Nghiên cứu địa vật lí; 

- Khoan đào thăm dò; 

- Lấy mẫu đất, đá, nước để thí nghiệm trong phòng; 



- Xác định tính chất cơ lí của đất đá bằng thí nghiệm hiện trường; 

- Phân tích thành phần, tính chất cơ lí của đất đá và thành phần hóa học của nước ở trong phòng thí 
nghiệm; 

- Công tác thí nghiệm thấm; 

- Quan trắc lâu dài; 

- Chỉnh lí tài liệu, lập báo cáo tổng kết công tác khảo sát. 

3.3. Mức độ chi tiết, nội dung và khối lượng của công tác khảo sát địa chất công trình được xác định trên 
cơ sở xem xét công dụng và loại nhà, công trình xây dựng, giai đoạn thiết kế, mức độ phức tạp về điều 
kiện địa chất công trình của vùng (địa điểm) xây dựng có tính đến kết quả đã nghiên cứu về địa chất 
công trình và địa chất thủy văn ở vùng (địa điểm) đó.  

3.4. Công tác khảo sát địa chất công trình phải được tiến hành theo giai đoạn, tương ứng với các giai 
đoạn thiết kế nhà và công trình theo quy định hiện hành.  

3.5. Mức độ phức tạp về điều kiện địa chất công trình của vùng (địa điểm) xây dựng được phân ra làm 3 
cấp (đơn giản, trung bình và phức tạp) và phụ thuộc vào các yếu tố địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất, 
chỉ tiêu cơ lí của đất đá, điều kiện địa chất thủy văn, các quá trình và hiện tượng địa chất vật lí bất lợi và 
được xác định theo phụ lục 2.  

3.6. Yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát địa chất công trình được lập theo quy định ở điều 1.9 của 
tiêu chuẩn này.  

3.7. Phương án kĩ thuật khảo sát địa chất công trình phải bảo đảm các yêu cầu ở các điều 1.9; 1.12; 1.13 
và 1.14 của tiêu chuẩn này, đồng thời phải bổ sung những nội dung sau:  

- Giới thiệu khái quát về đặc điểm địa hình - địa mạo, cấu trúc địa chất, điều kiện địa chất thủy văn, các 
quá trình và hiện tượng địa chất vật lí bất lợi; thành phần, trạng thái và tính chất của đất đá ở vùng (địa 
điểm) xây dựng.  

- Lập luận về tỉ lệ đo vẽ địa chất công trình tuyến lộ trình khảo sát và hệ thống lấy mẫu đất đá và nước 
dưới đất, có tính đến mức độ phức tạp về điều kiện địa chất công trình của vùng (địa điểm) xây dựng và 
loại nhà, công trình thiết kế; những lập luận về thời hạn và nhịp độ tiến hành các công tác quan trắc lâu 
dầi;  

- Các yêu cầu đặc biệt về nội dung, khối lượng và phương pháp tiến hành khảo sát ở nơi phát triển các 
quá trình và hiện tượng địa chất vật lí bất lợi (các-tơ, trượt, động đất, dòng lũ bùn đá v.v…) cũng như 
phân bố rộng rãi các loại đất có thành phần, trạng thái và tính chất đặc biệt (đất lún ướt, đất trương nở, 
đất than bùn hóa, đất muối hóa, đất đỏ phong hóa từ đá bazan v.v…)  

3.8. Công tác thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu và số liệu về điều kiện thiên nhiên đã có của vùng 
(địa điểm) xây dựng phải được tiến hành để lập được các giả thiết về điều kiện địa chất công trình của 
vùng (địa điểm) đó, để xác định mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình và phương pháp khảo 
sát tiếp theo; đồng thời để xác định nội dung công tác cần thiết, khối lượng tối ưuvàphương pháp thi 
công hợp lý nhất. Khi thu thập tài liệu cần chú ý đến tài liệu đặc trưng cho sự phân bố, điều kiện thế nằm 
và tính chất cơ lí của những loại đất có thành phần trạng thái và tính chất đặc biệt; tài liệu đặc trưng cho 
sự xuất hiện và nguyên nhân phát triển các quá trình và hiện tượng địa chất vật lí bất lợi.  

3.9 Công tác giải đoán ảnh chụp từ máy bay (vệ tinh) và quan sát từ máy bay (nếu có) thường được thực 
hiện trước khi tiến hành các dạng công tác khảo sát địa chất công trình khác. Kết quả đạt được là một 
trong những tài liệu dùng để lập sơ đồ địa chất công trình và sơ đồ phân khu địa chất công trình.  

3.10. Khảo sát khái quát địa chất công trình ngoài hiện trường được tiến hành để:  

- Đánh giá chất lượng và chính xác hóa những tài liệu đặc trưng cho điều kiện địa chất công trình của 
vùng (địa điểm) xây dựng đã thu thập được và để xác định chính xác các phương án bố trí diện tích xây 
dựng công trình và tuyến bố trí các công trình kĩ thuật;  



- Tìm hiểu sơ bộ điều kiện địa chất công trình của các phương án bố trí nhà, công trình và tuyến đặt các 
công trình kĩ thuật;  

- Thu thập tài liệu để đánh giá sơ bộ khả năng phát triển tự nhiên của các quá trình địa chất vật lí và sự 
biến đổi của môi trường địa chất xung quanh dưới tác động của việc xây dựng và sử dụng nhà và công 
trình. 

3.11. Công tác khảo sát khái quát địa chất công trình chủ yếu nhằm quan sát và mô tả các yếu tố của 
điều kiện địa chất công trình dọc theo lộ trình khảo sát. Thông thường sử dụng vết lộ tự nhiên và hố dọn 
sạch. Đôi khi sử dụng phương pháp thăm dò nhanh và đơn giản hoặc lấy mẫu đặc trưng. Phạm vi (diện 
tích) tiến hành khảo sát khái quát địa chất công trình được xác định dựa vào phạm vi (diện tích) cần 
nghiên cứu, khảo sát; có xét đến vị trí của các yếu tố địa lí tự nhiên chủ yếu (các ranh giới tự nhiên) và 
sự cần thiết phải tìm hiểu nghiên cứu các yếu tố tự nhiên và nhân tạo gây ảnh hưởng tới sự thành tạo và 
phát triển các quá trình địa chất vật lí của vùng (địa điểm) xây dựng.  

3.12. Công tác đo vẽ địa chất công trình được thực hiện để nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện 
địa chất công trình của vùng (địa điểm) xây dựng. Khi xác định phạm vi tiến hành đo vẽ địa chất công 
trình ở các tỉ lệ khác nhau cần căn cứ vào sự cần thiết phải phát hiện và nghiên cứu các yếu tố của môi 
trường thiên nhiên có ảnh hưởng quyết định đến điều kiện xây dựng nhà, công trình và nghiên cứu các 
giải pháp quy hoạch khối của nhà và công trình xây dựng.  

3.13. Nội dung của công tác đo vẽ địa chất công trình bao gồm: 

- Kiểm tra kết quả giải đoán ảnh chụp từ máy bay ở ngoài thực địa và quan sát từ máy bay (nếu được);  

- Quan sát và mô tả các yếu tố của điều kiện địa chất công trình dọc theo lộ trình khảo sát; 

- Quan sát nhà và công trình đã bị biến dạng; 

- Khoan, đào thăm dò; 

- Lấy mẫu đất, đá, nước để phân tích ở trong phòng thí nghiệm;  

- Thăm dò địa vật lí; 

- Thí nghiệm hiện trường;  

- Tổ chức quan trắc lâu dài. 

Chú thích:  

Trong khi tiến hành đo vẽ địa chất công trình, cũng như khảo sát khái quát ngoài hiện  trường, công tác 
khoan đào thăm dò, thăm dò địa vật lí, thí nghiệm hiện trường tổ chức quan trắc lâu dài thường chỉ thực 
hiện trong những vùng (địa điểm) có điều kiện thiên nhiên phức tạp với khối lượng hạn chế và bằng các 
phương pháp nhanh với thiết bị gọn nhẹ. 

3.14. Nguyên tắc chọn hướng của các lộ trình khảo sát trong đó vẽ địa chất công trình (cũng giống như 
khi khảo sát khái quát địa chất công trình) phải dựa vào các tài liệu đã thu thập được. Nói chung hướng 
của các lộ trình thường phải thẳng góc với ranh giới các cấu trúc địa chất và đơn nguyên địa mạo và dọc 
theo các sông suối, hoặc men theo các ranh giới đó.  

3.15. Trong quá trình đo vẽ địa chất công trình ở vùng phân bố rộng rãi những loại đất có thành phần, 
trạng thái và tính chất đặc biệt (bùn ướt, trương nở, muối hóa, than bùn hóa, đất đỏ phong hóa như đá 
bazan…) phải xác định:  

- Đặc điểm về thành phần, tính chất và trạng thái của chúng; 

- Tính chất đặc biệt của đất gây khó khăn, phức tạp cho công tác xây dựng nhà và công trình; 

- Quy luật hình thành và biến đổi tính chất đất theo không gian và thời gian; 

- Sự phân bố các lớp đất nghiên cứu và sự trùng khớp của nó với các đơn nguyên địa mạo hoặc dạng 
hình nhất định; 

- Điều kiện thế nằm và quan hệ của những lớp đất này với các lớp đất khác và với nước dưới đất; 



- Khả năng phân chia các loại đất có thành những đơn nguyên địa chất công trình riêng biệt và đặc trưng 
của chúng. 

3.16. Khi tiến hành đo vẽ địa chất công trình ở vùng phát triển các quá trình và hiện tượng địa chất vật lí 
bất lợi (các-tơ, trượt lở, dòng lũ bùn đá, động đất v.v…) hoặc chịu ảnh hưởng của các công trình đã xây 
dựng, phải xác định:  

- Vị trí xuất hiện các quá trình và hiện tượng địa chất vật lí và đới (theo chiều sâu) phát triển mãnh liệt 
các quá trình ấy, kể cả sự biến dạng nhà và công trình;  

- Mức độ trùng khớp của các hiện tượng địa chất vật lí với các yếu tố địa mạo, dạng địa hình và loại đất 
đá (xét về thành phần thạch học) nhất định;  

- Điều kiện và nguyên nhân phát sinh các quá trình và hiện tượng địa chất vật lí;  

- Dạng xuất hiện và sự phát triển của chúng; 

- Quy luật xuất hiện (tính chu kì và tính giai đoạn) và động lực phát triển; 

– Xác định địa điểm cần thăm dò và quan trắc lâu dài. 

3.17.  Công tác thăm dò địa vật lí được sử dụng trong khảo sát địa chất công trình nhằm mục đích:  

- Xác định mặt cắt địa chất; 

- Phát hiện và theo dõi tính không đồng nhất về cấu trúc của đất đá thành phần, trạng thái, chiều dày và 
thế nằm của chúng; 

- Xác định các chỉ tiêu tính chất của đất đá; 

- Xác định các đặc trưng địa chất thủy văn của đất đá (điều kiện thế nằm, hướng và tốc độ vận động của 
nước dưới đất); 

- Cung cấp tài liệu để xác định hợp lí vị trí, chiều sâu công trình thăm dò và thí nghiệm.Khi chọn phương 
pháp (tổ hợp các phương pháp) thăm dò địa vật lí phải dựa vào nhiệm vụ khảo sát và được xác định 
theo phụ lục 3 (trang 48).  

3.18. Khi khảo sát địa chất công trình phải khoan đào các công trình thăm dò để : 

- Chính xác hóa mặt cắt địa chất ở trong đới tương tác; 

- Phân chia đất đá của nền công trình thành những đơn nguyên địa chất công trình riêng biệt; 

- Phát hiện đứt gẫy kiến tạo, rời nứt nẻ, các-tơ… 

- Nghiên cứu điều kiện địa chất thủy văn : mực nước, hướng, tốc độ và quan hệ thủy lực của nước dưới 
đất và nước mặt; 

- Lấy mẫu đất đá và mẫu nước dưới đất để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm; 

- Tiến hành nghiên cứu các tính chất cơ lí của đất đá bằng các phương pháp thí nghiệm hiện trường; 

- Tiến hành thí nghiệm thấm ở ngoài trời hoặc thí nghiệm gia cố nền công trình; 

- Tiến hành công tác quan trắc lâu dài. 

3.18. Khi thăm dò khoan, đào, việc lựa chọn loại công trình thăm dò và phương pháp khoan phải dựa 
vào mục đích khoan, đào, điều kiện địa chất công trình và điều kiện địa chất thủy văn của vùng (địa điểm) 
xây dựng và được xác định theo phụ lục 4 và phụ lục 5.  

3.19. Tùy thuộc vào giai đoạn khảo sát và thiết kế, nguyên tắc bố trí công trình khoan, đào phải khác 
nhau. ở giai đoạn khảo sát để chọn địa điểm xây dựng hoặc khảo sát, để phục vụ cho luận chứng kinh tế 
kỹ thuật, các lỗ khoan, hố đào thường được bố trí thành tuyến thẳng góc với các đơn nguyên địa mạo, 
với đường phương các lớp đất đá. Các công trình thăm dò thường được bố trí dày hơn ở những nơi gặp 
nhau của các đơn nguyên địa mạo, nơi có cấu trúc địa chất phức tạp (thành phần thạch học thay đổi đột 
ngột, đứt gãy v.v…). Đối với công trình dạng tuyến, các công trình thăm dò phải bố trí dọc theo tuyến, 
cần chú ý bố trí nhiều công trình thăm dò ở nơi tuyến vượt qua sông, suối hoặc tuyến cắt qua đứt gãy 



kiến tạo. ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, công trình thăm dò phải bố trí theo các trục 
chính của móng hay theo chu vi của nhà và công trình thiết kế, cũng như tuyến công trình đã chọn. Số 
lượng công trình thăm dò được xác định tùy thuộc vào mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình 
trong vùng (địa điểm) xây dựng, cấp loại công trình, kích thước mặt bằng nhà, công trình, chiều dài tuyến 
công trình và tính nhạy cảm với sự lún không đều của đất nền.  

3.20. Chiều sâu các công trình thăm dò được xác định phụ thuộc vào phạm vi của đới tương tác (đới tác 
dụng qua lại giữa nền nhà và công trình với môi trường địa chất xung quanh). Khi nhà và công trình bố trí 
ở nơi phát triển quá trình và hiện tượng địa chất vật lí bất lợi thì các công trình thăm dò phải được khoan 
vào sâu hơn đới phát triển mãnh liệt của những quá trình và hiện tượng ấy ít nhất là 5m. Khi nhà và công 
trình xây dựng bố trí ở nơi phân bổ đất có thành phần trạng thái và tính chất đặc biệt (bùn, cát chảy, 
trương nở, lún ướt, muối hóa, đất, đất đỏ phong hóa từ bazan), thì các công trình thăm dò phải được 
khoan đào hết chiều dày của những lớp đất ấy, trong trường hợp lớp đất này có chiều dày quá lớn thì 
phải khoan đào đến độ sâu mà sự có mặt của các loại đất đặc biệt cũng không gây ảnh hưởng xấu tới 
sự ổn định của nhà và công trình xây dựng.  

Chú thích :  

Đới tương tác phụ thuộc vào công dụng, loại, kích thước, tải trọng, đặc điểm kết cấu của công trình và 
mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình. 

3.32. Trong quá trình đo vẽ địa chất công trình và khoan đào thăm dò phải tiến hành công tác lấy mẫu 
đất đá và mẫu nước để thí nghiệm trong phòng. ở giai đoạn khảo sát để chọn địa điểm xây dựng, hoặc 
phục vụ cho lập luận chứng kinh tế kĩ thuật, mẫu đất đá và mẫu nước được lấy (từ công trình khai đào và 
vết lộ tự nhiên), để xác định thành phần thạch học, đánh giá sơ bộ khả năng sử dụng chúng làm nền 
công trình và phát hiện quy luật cơ bản về sự biến đổi không gian các tính chất cơ lí của đất, đá và các 
tính chất vật lí, hóa học của nước. Do đó phải lấy mẫu đất đá ở tất cả các lớp có thành phần thạch học 
khác nhau và mẫu nước ở các tầng chứa nước đã phát hiện. Trong giai đoạn khảo sát để phục vụ cho 
thiết kế kĩ thuật và lập bản vẽ thi công, việc lấy mẫu đất đá được tiến hành nhằm xác định giá trị tiêu 
chuẩn, giá trị tính toán các chỉ tiêu cơ lí của đất, đá phù hợp với sơ đồ tính toán công trình và nền của 
chúng. Vì vậy cần tiến hành:  

- Lấy mẫu đất đá ở tất cả các đơn nguyên địa chất công trình đã phân chia sơ bộ ; 

- Phân nhóm và tổng hợp các kết quả xác định tính chất của đất, đá; 

- Phân chia chính thức các đơn nguyên địa chất công trình; 

- Tính trị tiêu chuẩn và trị tính toán của các chỉ tiêu tính chất cho từng đơn nguyên địa chất công trình đã 
phân chia. 

3.32. Công tác thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường nhằm xác định các chỉ tiêu tính chất cơ lí 
của đất đá. Khi tiến hành thí nghiệm phải xét đến loại đất đá và điều kiện làm việc của chúng ở trong đới 
tương tác của nhà và công trình xây dựng với môi trường địa chất xung quanh. Khi chọn phương pháp 
thí nghiệm các chỉ tiêu tính chất cơ lí của đất đá ở ngoài hiện trường và trong phòng cần dựa vào loại đất 
đá (thành phần) trạng thái, tính chất của chúng, điều kiện địa chất thủy văn, chiều sâu cần thí nghiệm và 
mục đích nghiên cứu. Đặc biệt cần chú ý sơ đồ thí nghiệm phải phù hợp với sơ đồ làm việc của nền, 
đồng thời phải đảm bảo yêu cầu của các tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.  

3.24. Khi khảo sát địa chất công trình phải sử dụng rộng rãi các phương pháp thí nghiệm đất đá ở ngoài 
hiện trường nhằm chính xác hóa ranh giới của các đơn nguyên địa chất công trình đã phân chia (theo tài 
liệu khoan đào và thăm dò địa vật lí) và để xác định các chỉ tiêu về trạng thái, tính chất (độ bền, biến 
dạng và thấm) của đất đá nền ở thế nằm tự nhiên; cũng như đối với đất đá không thể tiến hành lấy mẫu 
và xác định chính xác các tính chất của nó ở trong phòng thí nghiệm. Các phương pháp thí nghiệm ngoài 
hiện trường chủ yếu cần được sử dụng là xuyên động, xuyên tĩnh, nén ngang, nén tải trọng tĩnh cắt trong 
hố đào, nép sập, đẩy ngang, cắt quay và thí nghiệm thấm được xác định theo phụ lục 6.  

3.25. Công tác thí nghiệm trong phòng được tiến hành để xác định các chỉ tiêu cơ lí của đất đá và thành 
phần hóa học của nước dưới đất, tùy theo giai đoạn khảo sát -thiết kế, mục đích thí nghiệm có thể xác 



định các chỉ tiêu phân loại hoặc các chỉ tiêu phục vụ cho tính toán thiết kế công trình, các chỉ tiêu cơ lí 
của mỗi loại đất, đá cần thí nghiệm được quy định ở phụ lục 7.  

3.26. Khi khảo sát địa chất công trình phải tiến hành công tác nghiên cứu địa chất thủy văn để chi tiết hóa 
và dự đoán khả năng biến đổi điều kiện địa chất thủy văn trong quá trình xây dựng và sử dụng nhà, công 
trình ; kể cả việc dự đoán khả năng phát sinh bán ngập lãnh thổ, gây nhiễm bẩn và làm thay đổi thành 
phần hóa học của nước dưới đất. Phương pháp nghiên cứu địa chất thủy văn sử dụng trong khảo sát địa 
chất công trình được xác định theo phụ lục 8.  

3.27. Khi tiến hành khảo sát địa chất công trình phải thực hiện công tác quan trắc lâu dài động lực phát 
triển của các quá trình hiện tượng địa chất vật lí, động thái mực nước và thành phần hóa học của nước 
dưới đất. Khi cần thiết, công tác quan trắc lâu dài phải được tiến hành cả trong quá trình đo vẽ địa chất 
công trình và khi xây dựng, sử dụng nhà và công trình.  

3.28. Kết quả khảo sát địa chất công trình phải được chỉnh lí, tổng hợp thành báo cáo kĩ thuật, đảm bảo 
yêu cầu nêu ở các điều 1.27 và 1.28; đồng thời phải giao nộp theo quy định ở điều 1.29 của tiêu chuẩn 
này. Trong báo cáo kĩ thuật khảo sát địa chát công trình phải đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công 
trình của vùng (địa điểm) xây dựng; phân vùng địa chất công trình theo mức độ thích hợp cho xây dựng; 
nêu lên đầy đủ những đặc trưng địa chất công trình của các lớp đất đá nằm trong đới tương tác; đồng 
thời phải dự đoán khả năng biến đổi về trạng thái và tính chất của đất đá, điều kiện địa chất thủy văn, sự 
phát triển của các quá trình địa chất vật lí ở trong vùng (địa điểm) xây dựng trong quá trình xây dựng và 
sử dụng nhà, công trình; đề xuất các giải pháp xử lí nền móng công trình và nhiệm vụ khảo sát địa chất 
công trình ở giai đoạn tiếp . 

3.29. Khi kết thúc công tác khảo sát địa chất công trình, nếu công tác quan trắc lâu dài cần tiếp tục thì cơ 
quan khảo sát phải lập biên bản bàn giao cho chủ đầu tư để tiến hành quan trắc tiếp.  

3.30. Tất cả các công trình khoan đào trong quá trình khảo sát địa chất công trình không phải chuyển 
giao cho chủ đầu tư để tiếp tục công tác quan trắc lâu dài, thì sau khi đã hoàn thành mọi công tác thí 
nghiệm và quan trắc, cơ quan khảo sát phải san lấp, đầm chặt cẩn thận theo đúng quy định hiện hành.  

4.  Khảo sát khí tượng thủy văn  

4.1. Công tác khảo sát khí tượng thủy văn được tiến hành để nghiên cứu điều kiện khí tượng thủy văn 
của vùng (địa điểm) xây dựng và thu thập những tài liệu, số liệu cần thiết về thủy văn sông, biển và khí 
hậu phục vụ cho thiết kế nhà và công trình; đồng thời để đánh giá khả năng biến đổi điều kiện khí tượng 
thủy văn của vùng (địa điểm) xây dựng dưới tác động của việc xây dựng, sử dụng nhà và công trình.  

4.2. Nội dung của công tác khảo sát khí tượng thủy văn gồm :  

- Thu thập, phân tích và tổng hợp những số liệu đã có về điều kiện thuỷ văn và khí tượng của vùng (địa 
điểm) xây dựng;  

- Khảo sát khái quát ngoài hiện trường;  

- Quan trắc thuỷ văn và khí tượng ;  

- Thực hiện các công tác về đo đạc thủy văn; 

- Xác định các thông số tính toán cần thiết cho thiết kế. 

Chú thích:  

Khi tài liệu và số liệu về kh ítượng và thủy văn của vùng (địa điểm) xây dựng đã có tương đối phong phú 
và chất lượng đảm bảo, thì được phép chỉ cần tiến hành công tác thu thập tổng hợp tài liệu hiện có và 
khảo sát khái quát ngoài hiện trường vùng (địa điểm) xây dựng nhưng phải thuyết minh rõ trong phương 
án kĩ thuật khảo sát khí tượng thủy văn. 

4.3. Công tác khảo sát khí tượng thủy văn cần phải được tiến hành bằng cách phân tích và xử lí tài liệu 
quan trắc nhiều năm của Tổng cục khí tượng thủy văn và tài liệu quan trắc trong thời gian ngắn do các 
cơ quan khảo sát, khảo sát -thiết kế ở Trung ương và địa phương thực hiện, có tính đến mạng lưới các 
trạm, đài quan trắc và nội dung, khối lượng quan trắc ở những trạm đài đó.  



Khi xác định sự cân bằng nước của vùng (địa điểm) xây dựng phải sử dụng tài liệu quan trắc động thái 
nước dưới đất ở các trạm quan trắc lâu dài về địa chất thủy văn.  

4.4. Khi chọn vị trí đặt trạm quan trắc để xác định điều kiện khí tượng thủy văn của vùng (địa điểm) xây 
dựng phải tiến hành phân tích tính tiêu biểu của những vị trí này đối với mỗi yếu tố cần quan trắc, để lựa 
chọn được vị trí phản ánh đúng đắn nhất điều kiện khí tượng thủy văn của vùng (địa điểm) xây dựng. 

Dựa vào kết quả khảo sát khí tượng thủy văn đã thực hiện ở vùng (địa điểm) xây dựng, tiến hành đánh 
giá mức độ tiêu biểu (đại diện) của những trạm, đài đang hoạt động và khi cần thiết phải kiến nghị với 
Tổng cục Khí tượng thủy văn quan trắc tiếp tục hoặc bố trí lại mạng lưới trạm, đài quan trắc cố định và 
chuyên dùng. 

4.5. Khi tiến hành quan trắc các yếu tố khí tượng và thủy văn chính có trong danh mục quan trắc ở các 
trạm, đài của Tổng cục Khí tượng thủy văn phải thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu kĩ thuật do Tổng cục Khí 
tượng thủy văn quy định. 

Phải đặc biệt chú ý phát hiện các cực trị của các đặc trưng khí tượng thủy văn (mực nước của sông, biển 
và hồ, lưulượng sông suối ; các thông số gió, mưa v.v…) trong thời gian dài nhất. 

Chú thích:  

Trong một số trường hợp được phép thay đổi nội dung, khối lượng và thời gian quan trắc với điều kiện 
giữ nguyên phương pháp thực hiện đã quy định, nhưng phải thuyết minh ở trong phương án kĩ thuật khảo 
sát. 

4.6. Những thông số khí tượng và thủy văn chủ yếu cần phải được quan trắc liên tục, kể cả trong thời 
gian thiết kế nhà và công trình. Thời gian kéo dài và nhịp độ quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn ở 
trong thời kì xuất hiện các cực trị (lũ, lụt, mực nước sông, biển lên xuống đột biến v.v…) phải được xác 
định làm sao để có thể quan trắc được các cực trị và pha (nhịp) biến đổi (lên xuống) các giá trị của yếu tố 
cần quan trắc.  

4.7. Khi cần thiết phải bổ sung vào nội dung khảo sát khí tượng thủy văn các công tác sau :  

- Khảo sát các trũng thu nước nhỏ mà từ đó có thể phát sinh dòng lũ bùn đá hoặc gây lở núi; 

- Xác định tốc độ cực đại và hướng gió ở độ cao trên 10m; 

- Nghiên cứu các quá trình tái tạo bờ và lòng của sông hồ; 

- Quan trắc thủy văn ở vùng cửa sông, bao gồm cả việc nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều tới động 
thái của sông (động thái mực nước sông, thành phần hóa học nước v.v…);  

- Nghiên cứu tỉ mỉ động thái sông về mùa lũ; 

- Nghiên cứu tính chất ăn mòn của nước; 

Nghiên cứu các yếu tố của sóng và dòng chảy ở vùng sườn dốc và phần ven bờ bị ngập dưới nước (từ 
đới nước sâu tới đới sóng xô); 

- Nghiên cứu địa hình và động lực của đới gần bờ và bờ; cũng như sự vận chuyển của phù sa; 

- Nghiên cứu sự biến đổi nhiệt độ nước theo diện và theo chiều sâu ở vùng ven bờ (nếu cần). Riêng đối 
với công trình xây dựng ở những vùng có điều kiện thiên nhiên rất phức tạp, thì khi khảo sát khí tượng 
thủy văn phải tiến hành nghiên cứu thực nghiệm (dùng mô hình vật lý).  

4.8. Trường hợp cần thiết (nơi có địa hình bị chia cắt, phần ven bờ của các vùng bờ hồ và bờ biển lớn…) 
phải tiến hành nghiên cứu điều kiện vi khí hậu của từng phạm vi riêng trong vùng xây dựng, có xét đến 
số liệu quan trắc của các trạm, đài hiện đang hoạt động và các tài liệu quan trắc đặc biệt được tiến hành 
ở những vị trí đặc trưng nhất. 

Khi tiến hành các quan trắc đặc biệt phải thực hiện những công tác sau: 

- Xác định vị trí của luồng gió nóng, lạnh và độ chiếu sáng của bức xạ mặt trời trực tiếp cho từng phạm vi 
riêng biệt;  



- Nghiên cứu gió địa phương và tần suất của các hiện tương khí quyển khác nhau.  

4.9 Nếu cần đánh giá khả năng biến đổi môi trường thiên nhiên dưới tác động của việc xây dựng và sử 
dụng nhà và công trình thì trong quá trình tiến hành công tác khảo sát khí tượng thủy văn phải bổ sung 
những công tác sau:  

- Thu thập số liệu về các nguồn đang gây nhiễm bẩn khí quyển và thủy quyển; 

- Thu thập số liệu về điều kiện vệ sinh phòng bệnh; 

- Quan trắc sự biến đổi độ nhiễm bẩn của khí quyển và thủy quyển vào những thời kì đặc trưng bằng 
cách lấy mẫu không khí và lấy mẫu nước; tiến hành phân tích toàn phần thành phần hóa học và vi trùng 
của những mẫu lấy được;  

- Quan trắc các luồng không khí ở độ cao có các nguồn đang thải hoặc sẽ thải ra các chất gây nhiễm bẩn 
không khí;  

- Quan trắc dòng chảy, mực nước, lưulượng cũng như sự biến đổi về thành phần hóa học và vi trùng của 
nước trong các thời kì (pha) khác nhau của động thái thủy văn ở nơi có thải ra các chất gây nhiễm;  

- Quan trắc các yếu tố khác của điều kiện khí tượng thủy văn có thể bị biến đổi khi xây dựng và sử dụng 
nhà, công trình (sự tái tạo bờ sông, hồ và biển; sự biến đổi của các quá trình tạo lòng, cân bằng nước, 
trao đổi nước v.v…)  

Đối với các đặc trưng trên phải xác định các cực trị của chúng (nếu có thể).  

4.10. Kết quả khảo sát khí tượng thủy văn phải lập thành báo cáo kĩ thuật (kết luận, bản thuyết minh), 
đảm bảo yêu cầu quy định ở các điều 1.27, và 1.28; đồng thời phải giao nộp theo đúng những quy định ở 
điều 1.29 của tiêu chuẩn này.  

Phụ lục 1 

Các phương pháp đo vẽ địa hình và điều kiện sử dụng 

 



 

Phụ lục 2 

Bảng phân cấp mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình 

Nếu một yếu tố nào đó có mức độ phức tạp nhất và có ý nghĩa quyết định các giải pháp xây dựng nhà và 
công trình thì mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình vùng (địa điểm) xây dựng phải được xác 
định theo yếu tố ấy. Lúc đó phải tăng thêm hoặc bổ sung khối lượng công tác khảo sát cần thiết để đảm 
bảo làm sáng tỏ ảnh hưởng của chúng tới nhà và công trình thiết kế.  



 

Phụ lục 3 

"Các phương pháp thăm dò địa vật lí được sử dụng khảo sát" địa chất công trình 



 

Phụ lục 4 

Loại, chiều sâu và điều kiện sử dụng các công trình thăm dò 



 

Phụ lục 5 

Phương pháp khoan các hố khoan địa chất công trình 



 



 

Phụ lục 6 

Các phương pháp thí nghiệm đất đá ngoài hiện trường  

được sử dụng trong khảo sát địa chất công trình 



 



 

Phụ lục 7 

Đặc trưng cơ lí của đất đá và yêu cầu xác định khi khảo sát địa chất công trình 



 



 

Phụ lục 8 

Các phương pháp thí nghiệm địa chất thủy văn được sử dụng trong khảo sát xây dựng 



 


