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Evaluation of quality of building and installation activities – Basic priciples 

1. Quy định chung 

1,1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và trình tự tiến hành đánh giá chất lượng công tác xây lắp 
các hạng mục công trình và các công trình (xây dựng mới và cải tạo) đã hoàn thành khi nghiệm 
thu đưa vào sử dụng. 

Đối với những công tác xây lắp các hạng mục công trình có đặc thù riêng, khi đánh giá chất 
lượng, thì các Bộ, ngành có thể ban hành những quy định bổ sung, nhưng không được trái với 
tiêu chuẩn này. 

Đối với những công trình do tổ chức xây dựng trong nước liên doanh với nước ngoài hoặc công 
trình do nước ngoài nhận thầu xây dựng, khi áp dụng tiêu chuẩn này nếu cần thiết cấp thẩm 
quyền có thể quy định bổ sung cho phù hợp. 

1,2. Chất lượng của từng công tác xây lắp, trong đó bao gồm công tác che khuất, các bộ phận 
kết cấu, được đánh giá trước khi nghiệm thu trung gian, còn chất lượng của hạng mục công trình 
và công trình đã hoàn thành được đánh giá khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

1.3. Công tác xây lắp, hạng mục công trình và công trình hoàn thành chỉ được phép chấp nhận 
nghiệm thu khi đã được kiểm tra, đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn này và phải có chất lượng 
từ mức đạt “yêu cầu” trở lên. 

1.4. Văn bản đánh giá chất lượng là một trong những văn bản pháp lí trong hồ sơ nhiệm thu 
công tác xây lắp, hạng mục công trình và công trình, đồng thời cũng là cơ sở để thực hiện công 
tác thanh quyết toán và bảo hành công trình sau này. 

1.5. Cơ sở để đánh giá chất lượng công tác xây lắp, hạng mục công trình và công trình là: 

- Tiêu chuẩn thiết kế đã được duyệt; 

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành của Nhà nước và của ngành có liên quan; 

- Tài liệu xác định các chỉ tiêu kĩ thuật được lập trong quá trình xây dựng; 

- Các tài liệu kỹ thuật của thiết bị công nghệ do nơi chế tạo lập và gửi kèm theo thiết bị; 

- Các văn bản khác có liên quan. 

1.6. Trong trường hợp tiến hành thí nghiệm hoặc thử nghiệm bổ sung để đánh giá chất lượng, thì 
cơ quan giao thầu phải đứng ra chủ trì, cơ quan thi công tham gia. Kinh phí cho thí nghiệm hoặc 
thử nghiệm do chủ công trình duyệt và được lấy trong kinh phí kiến thiết cơ bản khác. Trường 
hợp chất lượng “không đạt” thì đơn vị xây lắp phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí 
trên. 

2. Nội dung đánh giá chất lượng công tác xây lắp 

2.1. Khi đánh giá chất lượng công tác xây lắp phải tiến hành kiểm tra và đối chiếu những yêu cầu 
dưới đây để bảo đảm độ bền, độ chính xác, tiện nghi và tính mĩ quan của công trình. 

- Sự phù hợp của công tác hoàn thành so với bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện 
hành, các tài liệu kỹ thuật của thiết bị công nghệ (nếu có). 

- Độ chính xác hình học so với quy định của thiết kế. 

- Mức độ đạt được những quy định và các sai số cho phép theo quy phạm thi công và nghiệm 
thu, theo quy định của các sơ đồ công nghệ, đối với các công tác đã được nêu trong các chương 
tương ứng của tiêu chuẩn quy phạm; 

- Khả năng thực hiện các công tác tiếp theo. 

2.2. Khi đánh giá các bộ phận kết cấu riêng lẻ và những bộ phận bị che khuất của công trình phải 
tiến hành kiểm tra và đối chiếu với biên bản nghiệm thu theo các yêu cầu dưới đây: 



- Sự phù hợp của các sai số ở bộ phận kết cấu đã hoàn thành so với các trị số cho phép đã cho 
được quy định trong tiêu chuẩn, quy phạm; 

- Sự phù hợp của kết cấu hoàn thành so với các tài liệu kỹ thuật, các bản vẽ thi công và so với 
sơ đồ công nghệ được duyệt; 

- Sự phù hợp của các hộ chiếu, chứng chỉ, tài liệu thử nghiệm và những kết quả phân tích xác 
định chất lượng của vật liệu, chi tiết bán thành phẩm được sử dụng cho bộ phận kết cấu so với 
tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. 

- Chất lượng của việc ghi chép trong sổ nhật kí thi công bộ phận kết cấu (mức độ đầy đủ, liên 
tục, mỹ thuật, tính pháp lý); 

- Khả năng thực hiện những bộ phận kết cấu tiếp sau. 

2.3. Việc đánh giá chất lượng công tác xây lắp hoàn thành được thực hiện theo thang điểm 3 
cấp: 

- Cấp một : thuộc loại tốt, đạt từ 4,6 đến 5 điểm 

- Cấp hai : thuộc loại khá, đạt từ 3,6 đến 4,5 điểm. 

- Cấp ba: thuộc loại đạt yêu cầu từ 3 đến 3,5 điểm. 

2.4. Những công tác xây lắp đã hoàn thành, nhưng vi phạm những yêu cầu kỹ thuật chung, có 
những sai số vượt quá giá trị cho phép thì không được xem là đạt yêu cầu chất lượng và nhất 
thiết phải sửa chữa lại cho đạt yêu cầu về chất lượng. 

2.5. Công tác xây lắp hoàn thành được xếp loại “đạt yêu cầu” nếu: 

- Trong quá trình thi công có vi phạm dây truyền công nghệ thi công, có sai sót kỹ thuật hoặc có 
xảy ra sự cố kỹ thuật, nhưng sau khi sửa chữa xong về cơ bản đã phù hợp với thiết kế, với tiêu 
chuẩn, quy phạm và có gây tốn kém; 

- Còn các chỉ tiêu kĩ thuật, sai số quy định chưa đạt yêu cầu so với các chương tương ứng của 
tiêu chuẩn, quy phạm làm cho cơ quan thiết kế phải nghiên cứu, xem xét và có văn bản cho phép 
tồn tại; 

- Thời gian xây dựng bảo đảm đúng so với quy định; 

Các chỉ tiêu về mỹ thuật có sai số quy định, song vẫn nằm trong giới hạn cho phép; 

- Hồ sơ hoàn công về cơ bản đã phù hợp với tiêu chuẩn nghiệm thu các công trình xây dựng 
TCVN 4091 : 1985. 

6. Công tác xây lắp hoàn thành được xếp loại “khá” nếu: 

- Trong quá trình thi công, về cơ bản đã tuân theo đúng dây chuyền công nghệ quy định; 

- Có sai sót kỹ thuật, nhưng sau khi khắc phục đã phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn quy phạm 
hiện hành; 

- Thời gian xây dựng về cơ bản phù hợp quy định; 

- Các sai sót kỹ thuật đều nằm trong giới hạn cho phép quy định trong chương tương ứng của 
tiêu chuẩn, quy phạm; 

- Các chỉ tiêu mỹ thuật, về cơ bản đã phù hợp với yêu cầu thiết kế; 

- Hồ sơ hoàn công về cơ bản đã phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn nghiệm thu các công trình 
xây dựng TCVN 4091 : 1985. 

7. Công tác xây lắp hoàn thành được xếp loại “tốt” nếu: 

- Trong quá trình thi công tuân theo đúng dây chuyền công nghệ thi công quy định; 

- Không có sai sót kỹ thuật, các quy định đều phù hợp với tiêu chuẩn quy phạm. 

- Thời gian xây dựng theo đúng quy định; 

- Các sai sót kỹ thuật đều nằm trong sai số cho phép quy định trong các chương tương ứng của 
tiêu chuẩn, quy phạm; 

- Các chỉ tiêu về mỹ thuật đáp ứng được yêu cầu thiết kế; 



- Hồ sơ hoàn công về cơ bản phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn nghiệm thu các công trình xây 
dựng TCVN 4091 : 1985. 

8. Đánh giá chất lượng các bộ phận của kết cấu công trình dựa trên cơ sở kết quả đánh giá chất 
lượng các loại công tác riêng lẻ quan trọng nhất, cấu thành nên bộ phận kết cấu đó. Trình tự tiến 
hành như sau: 

a) Xác định danh mục các loại công tác xây lắp quan trọng nhất (xem phụ lục số 1) cấu thành 
nên bộ phận kết cấu. 

b) Xác định giá trị chất lượng các công tác xây lắp hoàn thành như đã nêu ở điểm a. 

c) Xác định giá trị chất lượng bình quân (K) của các giá trị chất lượng các công trình xây lắp như 
đã nêu trong điểm a theo công thức sau: 

K = 
321

321

MMM

M5M4M3




 

Trong đó: 

M1, M2, M3 là số lượng các loại công tác xây lắp có trong danh mục như đã nêu ở điểm a đã 
được định giá tương ứng với 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm (chi tiết xem phụ lục 3) 

Chú thích: Đánh giá chất lượng bộ phận kết cấu hoàn thành không chọn được cao hơn giá trị 
thấp nhất của một trong những loại công tác quan trọng nhất đã xác định trong danh mục cấu 
thành nên bộ phận kết cấu đó. 

2.9. Đánh giá chất lượng hạng mục công trình và công trình hoàn thành phải tiến hành trên cơ 
sở kết quả đánh giá chất lượng bộ phận kết cấu hoặc các loại công tác xây lắp riêng giữ vai trò 
quan trọng nhất. Cấu thành nên hạng mục công trình hoặc công trình. 

Trình tự tiến hành như sau: 

a) Kiểm tra chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình theo các yêu cầu nêu trong các 
chương tương ứng của tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và tiêu chuẩn nghiệm thu các công trình 
xây dựng TCVN 4091 : 1985. 

b) Xác định danh mục các bộ phận kết cấu hoặc các loại công tác quan trọng nhất, quyết định độ 
bền vững và ổn định của công trình cũng như mức độ làm việc bình thường trong quá trình sử 
dụng. 

Chú thích: Đối với một công trình nói chung, công tác xây lắp và những bộ phận kết cấu quan 
trọng thường là : nền móng, các kết cấu chịu lực, công tác hoàn thiện, công tác chống gỉ để bảo 
vệ kết cấu. Đối với những công trình xây dựng trong điều kiện phức tạp, công trình có tầm quan 
trọng đặc biệt... thì công tác quan trọng nhất được xác định trong thiết kế (trong các bản vẽ thi 
công). 

c) Xác định chất lượng hạng mục công trình và công trình hoàn thành trên cơ sở xác định chất 
lượng các công tác xây lắp hoặc bộ phận kết cấu quan trọng theo trình tự đã nêu ở điều 2.8 và 
2.9 của tiêu chuẩn này đồng thời trên cơ sở đánh giá chất lượng vật liệu sản phẩm, chi tiết, giá 
chất lượng vật liệu, sản phẩm, chi tiết bán thành phẩm đã sử dụng vào công trình theo các yêu 
cầu của tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật hiện hành. 

2.10. Đánh giá chất lượng xây lắp (cải tạo) xí nghiệp, công trình dây chuyền công nghệ riêng hay 
đồng bộ thiết bị khởi động cần thực hiện theo trình tự sau: 

a) Tiến hành kiểm tra tổng thể theo các tiêu chuẩn nghiệm thu và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 
hành. 

b) Xác định danh mục những công trình, công đoạn quan trọng nhất, quyết định đến việc sử 
dụng bình thường của công trình cũng như quyết định mức độ đạt được công suất thiết kế đã 
quy định trong đồng bộ thiết bị khởi động trong từng dây chuyền công nghệ riêng hoặc trên toàn 
xí nghiệp khi đưa vào sử dụng. 

c) Xác định chất lượng xí nghiệp công nghiệp hoàn thành dây chuyền công nghệ riêng hoặc 
đồng bộ vận hành theo giá trị chất lượng bình quân của tất cả các hạng mục công trình hoặc 
công trình hoặc công đoạn quan trọng nhất đã nêu ở điểm (b) của điều 2.8 và 2.9 trong tiêu 
chuẩn này. 



Chú thích: 

1) Xí nghiệp công nghiệp bao gồm vỏ bao che và đồng bộ thiết bị khởi động (kể cả móng máy) 
trong đó đồng bộ thiết bị khởi động giữ vai trò quan trọng nhất. 

2) Đánh giá chất lượng của xí nghiệp hoàn thành của từng dây chuyền công nghệ hoặc của tổ 
hợp đồng bộ vận hành không được cao hơn giá trị chất lượng thấp nhất của hạng mục công trình 
hoặc của công đoạn quan trọng nhất như đã nêu ở điểm (b) của điều 2.10 trong tiêu chuẩn này. 

3) Khi đánh giá chất lượng xí nghiệp, công trình từng dây chuyền công nghệ hoặc tổ hợp thiết bị 
khởi động đồng bộ còn phải đạt yêu cầu về thẩm mĩ. 

Tổ chức đánh giá chất lượng công tác xây lắp  

Ban nghiệm thu cơ sở tiến hành đánh giá chất lượng công tác xây lắp theo điều 2.8 của tiêu 
chuẩn này. 

Hội đồng nghiệm thu cơ sở tiến hành đánh giá chất lượng các đối tượng còn lại theo điều 2.9 và 
2.10 của tiêu chuẩn này. 

Đối với những công trình đặc biệt quan trọng hoặc những công trình đòi hỏi kỹ thuật phức tạp thì 
việc đánh giá chất lượng phải do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước hay Hội đồng nghiệm thu cấp 
Tỉnh, cấp Bộ quyết định trên cơ sở xem xét các đề nghị của Hội đồng nghiệm thu cơ sở. 

Đánh giá chất lượng công tác xây lắp trong nội bộ tổ chức xây lắp được tiến hành theo trình tự 
sau: 

a) Cán bộ kiểm tra chất lượng chủ trì xác định mức độ phù hợp của công tác xây lắp theo điều 
2.8 của tiêu chuẩn này với sự tham gia của đội trưởng sản xuất và các giám sát viên kỹ thuật. 

Trưởng phòng kiểm tra chất lượng chủ trì việc xác định mức độ phù hợp của các đối tượng còn 
lại theo điều 2.9 và 2.10 của tiêu chuẩn với sự tham gia của chủ nhiệm công trình (kỹ sư chủ trì 
thi công và các đại diện của tổ chức chỉ đạo kỹ thuật, trưởng phòng kỹ thuật, tổ chức thí nghiệm. 

Trong khi xem xét, đánh giá chất lượng, hội đồng cấp trên xem xét kết quả đánh giá chất lượng 
của hội đồng cấp dưới. Trong trường hợp cần thiết có thể đánh giá lại. 

Trong trường hợp cần thiết, hội đồng đánh giá chất lượng có quyền: 

- Tổ chức thực hiện thí nghiệm hoặc thử nghiệm bổ sung để xác định các chỉ tiêu chất lượng làm 
đối chứng./ 

- Lập Hội đồng tư vấn để nghiên cứu, kiểm tra xem xét giá trị chất lượng của đối tượng xây lắp. 

- Kiến nghị lên cơ quan chức năng những vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đến giá trị 
chất lượng của đối tượng xây lắp mà hội đồng chưa đủ hồ sơ để đánh giá. 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC CÁC CÔNG TÁC CẦN TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  

1. Công tác đất. 

2. Công tác nền móng. 

3. Công tác xây lắp trên nền đất yếu. 

4. Công tác rào vây cọc ván. 

5. Công tác đổ bê tông cốt thép tại chỗ và lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép. 

6. Công tác lắp đặt kết cấu thép và kết cấu bê tông cốt thép. 

7. Công tác chống gỉ cho các chi tiết thép đặt sẵn. 

8. Công tác liên kết các mối nối kết cấu. 

9. Công tác gạch đá. 

10. Công tác dựng sẵn và hoàn thiện. 

11 Công tác che lợp. 



12. Công tác xây lắp. 

13. Công tác sơn. 

14. Công tác chèn các khe hở. 

15. Công tác lắp kính. 

16. Công tác ốp. 

17. Công tác cách nước và cách hơi. 

18. Công tác lắp điện. 

19. Công tác cách nhiệt, cách âm, chống ăn mòn. 

20. Công tác kỹ thuật vệ sinh và thông gió. 

21. Công tác xây dựng chuyên ngành (kể cả công tác lắp đặt và hiệu chỉnh máy, thiết bị chuyên 
ngành). 

 

PHỤ LỤC 2 

Ngày ….tháng….năm…. 

Mẫu biên bản đánh giá chất lượng công tác xây lắp  

1. Tên công tác xây lắp:……………….  

2. Thuộc công trình:………………….  

3. Đơn vị thi công:…………………….  

4. Thời gian xây dựng:……………… - Khởi công………….. 

5. Các chỉ tiêu kỹ thuật……………. - Hoàn thành …………… 

 

TT Tên chỉ tiêu Yêu cầu cần thiết và tiêu chuẩn 
quy phạm 

Thực tế đạt 
được 

Ghi chú 

   

 

 

  

6. Những sai sót trong quá trình xây dựng đã được sửa chữa và phương pháp sửa chữa. 

7. Mức độ phù hợp so với thực tế và tiêu chuẩn, quy phạm: 

8. Kết luận (về mác chất lượng công tác lắp đặt). 

Ký tên 

 

PHỤ LỤC 3 

VÍ DỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THIỆN  

Khi xây dựng công trình “A” phải hoàn thiện 24 bộ phận kết cấu quan trọng, trong đó: 

7 loại đạt 3 điểm 

14 loạt đạt 4 điểm 

3 loạt đạt 5 điểm. 

Giá trị chất lượng công trình này được tính như sau: 

Thay các giá trị đã cho vào công thức ta có: 



K = 
321

321

MMM

M5M4M3




 

K = 8,3
3147

3514473





 

Như vậy chất lượng thi công công trình này đạt loại khá. 



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

TCVN 5638 : 1991 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY LẮP – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

 
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 

 

 

 


