
TCVN 4608:1988 

 

HỆ THỐNG TÀI LIỆU 

THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG -CHỮ VÀ 

CHỮ SỐ TRÊN BẢN 

VẼ XÂY DỰNG 

 
  



TIÊU CHUẨN: TCVN 4608:1988 

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG -CHỮ VÀ CHỮ SỐ 

TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG 

 

Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

  

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

  

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 
  

 



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

TCVN 4608:1988 

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -CHỮ VÀ CHỮ SỐ TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG 

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2233 : 77 "Tài liệu thiết kế. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng". 

1. Quy định chung 

1.1. Tiêu chuẩn này quy định kiểu và khổ (kích thước) của chữ, chữ số dùng trên bản vẽ xây dựng. 

1.2. Khổ các chữ và chữ số được quy định theo chiều cao (h) của chữ và chữ số, đơn vị lấy bằng mm. 

1.3. Tùy theo kích thước bản vẽ và tỉ lệ của hình vẽ cần thể hiện để chọn khổ chữ cho thích hợp nhưng 
không được nhỏ hơn 2mm. 

Chú thích: Trên một bản vẽ không dùng quá 4 khổ chữ. 

2. Các kiểu chữ và chữ số 

2.1. Kiểu chữ in hoa và chữ số vuông, nét đều được trình bày trên hình 1. 

 

2.2. Kiểu chữ in hoa và chữ số khổ đứng,nét đều được trình bày trên hình 2 

 



 

2.3. Kiểu chữ in thường, nét đều được trình bày trên hình 3. 

 

2.4. Các kiểu chữ và chữ số trong tiêu chuẩn này có thể viết đứng hay nghiêng tùy theo yêu cầu và tính 
chất của nội dung cần minh họa (Tên bản vẽ, tên hình vẽ, chú thích trên hình vẽ, thuyết minh v.v...) Độ 
nghiêng . của chữ và chữ số không được lớn hơn 300 so với phương thẳng đứng của dòng viết. 

Chú thích: 

Góc nghiêng . tạo bởi nét đứng của chữ hoặc chữ số hợp với phương thẳng đứng của dòng viết. 

2.5. Kích thước của chữ và chữ số, độ đậm của nét viết và các khoảng cách giữa hai chữ trong một từ, 
giữa hai chữ số trong một con số, giữa hai từ hay hai con số kề nhau, giữa các dòng được quy định 
trong bảng 1 (theo kiểu chữ khổ vuông) và trong bảng 2 (cho kiểu chữ khổ đứng). 



Bảng 1 

Các kích thước qui định Tỉ lệ giữa kích thước so với chiều cao 

1. Chiều cao chữ và chữ số 

2. Chiều rộng của chữ và chữ số (trừ số 1 và chữ 
I,L) 

3. Chiều rộng của số 1 và I  

chữ L 

4. Độ đậm (chiều rộng) của nét chữ và chữ số 

5. Khoảng cách giữa hai chữ hoặc hai chữ số kề 
nhau 

6. Khoảng cách giữa hai từ hoặc hai con số kề 
nhau 

7. Khoảng cách giữa các dòng 

h 

 

h 

Từ 1/10h đến 1/8h bằng 0,8h 

Từ 1/10 h đến 1/8h 

 

Từ 1/10 h đến 1/5h 

 

Không nhỏ hơn 1/2h 

Từ 0,5 đến 1,2h 

Chú thích: Cho phép thu hẹp khoảng cách giữa các chữ TA, VA, WA, AY v.v… để thể hiện được 
cân đối 

 

Bảng 2 

Các kích thước qui định Tỉ lệ giữa kích thước so với chiều cao 

1. Chiều cao chữ và chữ số 

2. Chiều rộng của chữ và chữ số (trừ số các chữ 
I,M, W và số 1) 

3. Chiều rộng của chữ M 

4. Chiều rộng chữ I và số 1 

5. Độ đậm(chiều rộng) của nét chữ và chữ số 

6. Khoảng cách giữa hai chữ hoặc hai chữ số kề 
nhau 

7. Khoảng cách giữa hai từ hoặc hai con số kề 
nhau 

8. Khoảng cách giữa các dòng 

h 

 

3/10h 

4/10h 

Từ 1/10h đến 1/8h  

Từ 1/10 h đến 1/8h  

Từ 3/10 h đến h 

 

Không nhỏ hơn 1/2h 

Từ 0,5 đến 1,2h 

 

2.6. Có thể dùng kết hợp 3 kiểu chữ trong một nội dung cần thể hiện (hình 4) 

 

2.7. Dấu của chữ phải viết đúng vị trí, bảo đảm tính chính xác của ngôn ngữ tiếng Việt, hình dạng và 
kích thước của dấu phải tỉ lệ với khổ và kiểu chữ. 

2.8. Cho phép dùng khuôn mẫu để viết chữ và chữ số. Nhưng phải tuân theo điều 1.3 và 2.7 của tiêu 
chuẩn này. 


