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GUIDELINE FOR SHOP DRAWING PREPARATION
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LẬP BVTC

SECTION I– GENERAL REQUIREMENTS                     PHẦN I:HƯỚNG DẪN CHUNG

A. General requirements on drawings – Các yêu cầu tổng quan về bản vẽ
1. All drawings shall be submitted to the assigned Resident Engineer with the

Document Transmittal (attached form) for easy follow-up and timely handling.
Các bản vẽ sẽ được đệ trình cho Kỹ sư Thường trú kèm với Phiếu trình Hồ sơ
(mẫu kèm theo) để tiện theo dõi và xử lý kịp thời.

2. To ensure that all wordings and numbers in the drawings can be read when
checking and construction, their minimum height in all drawings shall be
1.5mm. Dimensions should be consistent in all drawings.
Để đảm bảo các chữ viết và con số thể hiện trên bản vẽ có thể đọc dễ dàng khi
kiểm tra và khi thi công, chiều cao các chữ và số trên tất cả các bản vẽ không
được bé hơn 1.5mm. Cỡ chữ kích thước phải d ùng đồng nhất trong tất cả các
bản vẽ.

3. The required standard frame (A3 size) as issued by the Engineer in the
attachment shall be applied for all submitted drawings (A copy of this standard
frame is enclosed for your easy reference). In the frame, all necessary
information such as drawing title, contract number and date, contractor
identification, issued date, revision number, drawing number, signature and
stamp of the concern parties must be filled in.

Tất cả các bản vẽ phải được áp dụng mẫu khung tên thống nhất như gởi kèm
theo. Trong khung tên phải nêu rõ tên bản vẽ, tên Hợp đồng, tên Nhà thầu,
ngày ban hành, lần ban hành và phải có đầy đủ chữ ký và dấu của các bên liên
quan trong công tác lập bản vẽ thi công.

4. In plan and profile drawings with the scale of 1/1000, there must be all
necessary information such as objects, existing structures along the project
road, horizontal and vertical control points. North arrow direction and legend
must be present in these drawings.  Elevations and profiles match plans,
sections match elevations and plans, and details match larger scale drawings.
Bản vẽ bình đồ bố trí cùng với cắt dọc phải thể hiện tỷ lệ 1/1000, đầy đủ các
thông tin như địa vật, công trình hiện hữu dọc tuyến, các mốc khống chế toạ độ
và cao độ. Phải có mũi tên chỉ hướng bắc cho mỗi trang và có chú thích về các
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ký hiệu trên bình đồ. Cao độ trên cắ t dọc phải khớp với cao độ trên bản vẽ bình
đồ và cắt ngang. Các chi tiết phóng to phải có cao độ và kích thước khớp nhau.

5. Cross section drawings shall be produced in scale of 1:200 and arranged at two
cross sections per one A3 sheet to facilitate the checking. Each cross section
must show all calculated quantities such as clearing and grubbing, excavation,
embankment, benching, pavement layers, sodding...

Bản vẽ cắt ngang phải được vẽ với tỷ lệ 1/2 00 và bố trí hai mặt cắt ngang cho
mỗi trang để tiện kiểm tra. Trên cắt ngang phải thể hiện đầy đủ các khối lượng
dọn dẹp cày xới, đào đắp, các lớp mặt đường, khối lượng vét và đánh cấp, khối
lượng trồng cỏ bảo vệ mái dốc.

6. For the project roads which have non-watertight pavement, it is required to
provide the drawings for pavement drainage (fish-bone drains) with detailed
design and location on the sketch of road and material quantity table.
Đối với các gói thầu có kết cấu mặt đường hở cần phải có thêm bản vẽ thiết kế
thoát nước móng đường (hệ rãnh xương cá) với chi tiết cấu tạo và vị trí bố trí
trên bình đồ duỗi thẳng kèm với bảng khối lượng vật liệu.

7. For culverts design, the drawings for general layout, longitudinal section, cross
section, front view at downstream and upstream are required. Detailed
dimensions shall be provided to enable the construction and quantity
calculation for payment. For the pre-cast culverts segment, if standard design is
applied, the code and issued date of these standard design must be presented
in the submitted drawings.
Đối với các thiết kế cống, cần phải thể hiện đầy đủ các chi tiết bình đồ, cắt
dọc,cắt ngang, mặt chính diện thượng và hạ lưu. Cần đủ các kích thước để có
thể tính được tất cả khối lượng liên quan đến thanh toán. Các đốt cống dùng
định hình phải nêu rõ tên định hình và ngày ban hành.

8. Drawings should be divided by volumes: Các bản vẽ nên được chia thành các
tập:
Road drawings: Volume 1
Bản vẽ phần đường : Tập 1

Drainage drawings (Cross and longitudinal culverts, side ditches...): Volume 2
Bản vẽ phần thoát nước (Cống dọc,ngang, rãnh...) - Tập 2

Road furniture and others (guideposts, KM posts, traffic signs,...) Volume 3.
Bản vẽ phần công trình phòng hộ (Cọc tiêu, biển báo, bảo vệ mái dốc...) - Tập 3
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Bridge Drawings – Volume 4 Bản vẽ cầu : Tập 4

The following drawings numbering system should be applied for the whole project.
It consists in an identification containing three sections:

Hệ thống đánh số bản vẽ dưới đây nên được áp dụng cho toàn Dự án, bao gồm 3
dãy ký hiệu

Contract No. - Type of works - Sequential number
Tên ký hiệu gói thầu - Loại công trình - Số thứ tự của bản vẽ

Example: A1 - RD - 003
Example: A5 - DRA – 021

(i) The road code contains three digits, followed by a sequential number in the
cases where a drawing is split to more than an A3 sheet (A1-DRA-015, or
A2-01 – RD - 016-1, A5 – RD - 016-2 for example)

Số thứ tự bản vẽ quy định có 3 con số, Trong trường hợp một bản vẽ được
chia thành nhiều bảng A3 với cùng nội dung thì có thể thêm gạch ngang và
đánh tiếp số thứ tự (Ví dụ A1-DRA - 015, hoặc A2 – RD - 016-1, A5 – RD -
016-2)

(ii) The type of works contains three letters and is as follows:

Loại công trình gồm có 3 ký tự và được trình bày như dưới đây:

RD – Drawings for road work - Bản vẽ phần đường
Cover page – Trang bìa
List of drawings - Mục lục bản vẽ
Location plan - Bản đồ vị trí Hợp đồng
Typical road cross-sections-Bản vẽ cắt ngang đại diện và KC mặt đường
Widening in curves - Bản vẽ thể hiện chi tiết mở rộng trong đường cong
Protection of slopes - Bản vẽ cấu tạo bảo vệ mái dốc điển hình
Alignment drawings (plan and profile) - Bản vẽ tuyến (Bình đồ và trắc dọc)
Road cross-sections - Cắt ngang tuyến

DRA – Drainage Hệ thống thoát nước
Cover page – Trang bìa
List of drawings - Mục lục bản vẽ
Detail of pre-cast culvert segnments-Chi tiết đốt cống đúc sẵn
Pipe culverts - Cống tròn
Box culverts - Cống hộp
Ditches – Rãnh dọc
Protection against erosion of culverts-Bảo vệ mái dốc đầu cống
Irish crossings - Đường tràn

JUN – Junctions Nút giao
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Cover page – Trang bìa
List of drawings - Mục lục bản vẽ
Plan and profile of branchs in the junction – Bình đồ và cắt dọc các nhánh
dẫn vào nút
Cross section – Các mặt cắt ngang
Vertical drainage design - Thiết kế chiều đứng nút giao

FUR – Road furniture Công trình phụ trợ
Cover page – Trang bìa
List of drawings - Mục lục bản vẽ
Kilometre posts, guide posts - Cột KM và cọc tiêu
Guard rails - Hộ lan mềm
Road signs and Road markings - Biển báo và sơn kẻ đường
List of road signs and road markings - Bảng thống kê biển báo, sơn đường
Location of guardrail - Bảng thống kê hộ lan mềm

BRD – Bridges Cầu
Cover page – Trang bìa
List of drawings - Mục lục bản vẽ
General Layout - Sơ đồ bố trí cầu
Foundation - Kết cấu móng (Trụ,mố)
Superstructure - Kết cấu thượng bộ
Details – Các bản vẽ chi tiết
Table of quantities - Bảng tổng hợp khối lượng

B. Technical Items – Phần Kỹ thuật

1. Conformance with contract drawings, specifications and other documents.
Bản vẽ thi công phải phù hợp với Tiêu chuẩn Kỹ thuật Dự án, Bản vẽ Hợp đồng,
biểu khối lượng trong Hợp đồng và các tài liệu liên quan khác trong Hợp đồng.

2. Conformance with structural design criteria, applicable codes and standards.
Các chỉ tiêu kỹ thuật phải tuân thủ các quy trình quy phạm về thiết kế, tính toán kết
cấu theo quy định trong Hợp đồng.

3. Incorporation of prior design review comments, if any.
Các bình luận khi kiểm tra BVTC lần trước (Nếu có) phải được cập nhật

4. Conformance of footing, column, beam, slab and other schedules with contract
design.
Các chi tiết về bệ móng, cột, dầm, bản và các cấu kiện khác phải được thống kê
so sánh với thiết kế trong Hợp đồng.

5. Details for concrete reinforcing, structural steel, welding, fastening, construction
joints and waterproofing and other items are in accordance with contract designs
and current standards.
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Phải thể hiện chi tiết các thanh cốt thép trong bê tông, các thanh thép kết cấu, liên
kết hàn, các khe thi công,mạch dừng và chi tiết phòng nước cùng các hạng mục
khác, phù hợp với thiết kế trong Hợp đồng và các quy trình hiện hành.

6. Adequacy of form work and false work for concrete works, with adequacy of
support structures, meeting safety requirements. Calculation sheets are required
for important items such as bridge’s piers, bridge’s beams…
Phải có thiết kế chi tiết ván khuôn và hệ đà chống đủ chịu lực và đảm bảo an toàn
cho tất cả các hạng mục đổ bê tông.Với các kết cấu quan trọng như ván khuôn trụ
cầu, ván khuôn dầm cầu…phải có bảng tính kiểm toán độ an toàn của ván khuôn
và đà chống.

SECTION II– REQUIRED CONTENT FOR SHOP DRAWING DOCUMENTS
PHẦN II -CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU TRONG HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

A. COMMENTARY REPORT – PHẦN THUYẾT MINH

CHAPTER 1: GENERAL INTRODUCTION – GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Name of the Project, name of the Client and address.
Tên Dự án, tên Chủ đầu tư và địa chỉ

1.2. Object and scope of Project study.
Mục tiêu và phạm vi Dự án

1.3. Organization carrying out the Shop Drawing (SD).
Tổ chức thực hiện công tác Thiết kế Bản vẽ Thi công

1.4. Legal basis to carry out the SD:

Cơ sở pháp lý để thực hiện công tác Thiết kế Bản vẽ Thi công

 Decision approving the Technical Design and authorizing the SD;

Quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và ủy quyền Thiết kế bản vẽ thi công

 Decision approving the T.O.R of the SD, and statement from the Contractor
requesting approval of the SD T.O.R;

Quyết định phê duyệt Đề cương Bản vẽ thi công và tờ trình yêu cầu phê duyệt
Đề cương cho Bản vẽ thi công của Nhà thầu.

 Contract between  the Contractor and the Design Engineering Company who
prepared the SD (if the Contractor employs the Design Engineering Company
to prepare the SD);
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Hợp đồng giữa Nhà thầu và Công ty thiết kế thực hiện công tác Thiết kế bản vẽ
thi công (nếu Nhà thầu thuê Công ty thiết kế thực hiện công tác này) .

 Circulars, decisions and other documents related to the Project preparation of
the SD;

Các quyết định và tài liệu khác liên quan đến việc chuẩn bị cho công tác Thiết
kế bản vẽ thi công Dự án.

 Codes and Specifications to be applied;

Số hiệu và tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng

 Document sources for the preparation of the SD.

Các nguồn tài liệu sử dụng cho việc chuẩn bị Bản vẽ thi công.

2. CHAPTER 2: CONTENTS OF THE SD – NỘI DUNG BẢN VẼ THI CÔNG

2.1 Evaluation of the Technical Design documents in terms of accuracy and details
required for construction performance.
Đánh giá hồ sơ Thiết kế kỹ thuật về độ chính xác và các chi tiết cần thiết cho hoạt
động thi công.

2.2 Determine the content of work necessary to be carried out during the SD phase.
Xác định các công việc cần tiến hành trong giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công.
Generally, the Technical Design documents, after being approved, guarantee
accuracy and can be used for construction; thus, for each kind of document
(horizontal alignment, longitudinal sections and cross sections, structures such as
bridges, culverts, pavements curbs, retaining walls, etc.), it is only required to
prepare the SD for some structural details which are not included in the Technical
SD performance. Depending on the actual condition of the prepared Technical
Design documents, the content of the SD may include the followings:
Thông thường, hồ sơ Thiết kế kỹ thuật, sau khi được phê duyệt, sẽ đảm bảo tính
chính xác và có thể sử dụng để xây dựng, do đó, đối với mỗi loại tài liệu (Bình đồ
tuyến, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, các công trình kết cấu như cầu, đường ống
thoát nước, lề đường, tường chắn, v.v), chỉ cần lập bản vẽ thi công cho một số chi
tiết kết cấu không có trong Bản vẽ thiết kế kỹ thuật. Tùy thuộc vào tình hình thực
tế của tài liệu thiết kế kỹ thuật , nội dung của Thiết kế bản vẽ chi tiết có thể bao
gồm các mục sau:

 Horizontal alignment – Bình đồ tuyến

-Supplement the missing details for the preliminary design drawing of the
horizontal alignment; stake the circular and transitional curves with distance
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between post of 5, 10, 20m, depending on the turning angle values and radius of
curves according to the road construction specifications

Bổ sung các chi tiết còn thiếu cho bản vẽ thiết kế kỹ thuật của bình đồ tuyến, xác
định các cọc chi tiết trong các đường cong và đường cong chuyển tiếp với khoảng
cách giữa các cọc là 5, 10, 20m tùy thuộc vào góc quay và bán kính đường cong
theo như tiêu chuẩn kỹ thuật thi công đường.

-Supplement location of typical points and sites of structures, missing level
benchmarks. Compute the coordinate the grid for the alignment location and
structures.
Bổ sung vị trí các điểm đặc trưng và vị trí của các công trình, các mốc cao độ còn
thiếu. Tính toán tọa độ của tất cả các điểm tim tuyến và kết cấu.

 Longitudinal section – Mặt cắt dọc

-Supplement data for stationing, levels of the existing ground, design levels, cut
and fill, height of detailed points, which are not included in the preliminary
longitudinal sections.
Bổ sung số liệu cho hệ thống cọc đo, cao độ mặt đất hiện tại, chiều cao thiết kế,
chiều sâu đào và chiều cao đắp, chiều cao của các điểm không ghi rõ trong mặt
cắt dọc sơ bộ.

 Cross section – Mặt cắt ngang
Fully supplement cross section drawings at all points that are no included in the
Technical Design drawings as required by the survey document for SD
preparation.
Bổ sung đầy đủ bản vẽ mặt cắt ngang tại những điểm không có trong bản vẽ thiết
kế kỹ thuật theo như yêu cầu của hồ sơ khảo sát cho bước Thiết kế Bản vẽ thi
công.

 Detailed drawings of the plan, cross sections and longitudinal sections,
drainage of road sections with transitional curves, transitional super-elevation
curves, entrance and exit to intersections.
Bản vẽ bình đồ chi tiết, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc, hệ thống thoát nước ở
đoạn đường có đường cong chuyển tiếp, đường cong chuyển tiếp siêu cao và
các lối ra đường giao.

 Detailed plans for drainage, plan of summit ditch system, collectors, water
slopes and landings.

Thiết kế chi tiết cho hệ thống thoát nước, bình đồ các rãnh đỉnh , rãnh thu nước,
thoát nước trên mái dốc và trên mặt bằng.

 Culverts and minor bridges – Đường ống thoát nước và cầu nhỏ
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For each culvert or minor bridge that needs a detailed design plan, cross sections
and longitudinal sections, and structural details, show the features of each
structure, construction and assembly, technical management, equipment and
building quality. In cases where a standard design is used, it is necessary to
prepare the detailed drawings-mentioned above taking into account site specific
topographic, geologic, and hydrologic conditions for each structure. All drawings
should include enough dimensions so they can be implemented on site.

Đối với đường ống thoát nước và cầu nhỏ cần thiết kế chi tiết, mặt cắt ngang, mặt
căt dọc và thiết kế xây dựng, cần chỉ rõ các đặc điểm kết cấu, thi công và lắp ráp,
quản lý kỹ thuật, trang thiết bị và chất lượng công trình. Trong trường hợp sử dụng
thiết kế tiêu chuẩn, cần phải tính đến điều kiện địa hình, địa chất và thủy văn đặc
trưng tại địa điểm thi công của mỗi công trình kết cấu trong thiết kế bản vẽ thi
công. Trong tất cả các bản vẽ cần phải ghi đầy đủ kích thước để có thể triển khai
trên công trường.

 Special works (curbs, retaining wails, treatment of roadbed on weak soil,
erosion protection works, etc.)
Các hạng mục đặc biệt (lề đường, tường chắn, biện pháp xử lý, ổn định nền
đường trên đất yếu, lớp bảo vệ chống xói)

For each special structure on the road, it is also necessary to develop detailed
design criteria, and provide construction design drawings and instructions for
construction and assembly, technical management, quality control as the same as
for culverts and minor bridges.

Đối với mỗi hạng mục kiến trúc riêng trên đường cần phải hoàn thiện các tiêu
chuẩn thiết kế chi tiết và cung cấp bản vẽ thiết kế thi công, các hướng dẫn xây
dựng và lắp ráp, quản lý kỹ thuật, quản lý ch ất lượng tương tự như đối với đường
ống thoát nước và cầu nhỏ

 Pavement – Mặt đường

In addition to the requirements for the Technical Design, it is necessary to explain
in detail material requirements and treatment measures of the roadbed foundation
pavement layers measures for quality control with respect to each specific road
section.

Ngoài yêu cầu đối với Thiết kế kỹ thuật, cần giải thích rõ các yêu cầu về vật liệu,
biện pháp xử lý móng, lớp kết cấu mặt đường, các biện pháp quản lý chất lượng
đối với từng đoạn tuyến riêng biệt.

 Underground works (if any) – Các hạng mục thi công ngầm (nếu có)

 Site clearing and staking of the Right-of-Way (R.O.W) – Giải phóng mặt
bằng và cắm mốc lề đường
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Based on the final documents, accurately compute the site clearing area, develop
a plan for staking the R.O.W on both sides, determin correctly the amount of
population relocation and existing structures displaced within the right-of-way, plan
for compensation and resettlement.

Dựa trên các hồ sơ cuối cùng, tính toán c hính xác diện tích giải phóng mặt bằng,
lên kế hoạch cắm mốc 2 bên lề đường, xác định chính xác số dân cư cần di
chuyển, số công trình hiện có cần di dời trong phạm vi dải lề đường, kế hoạch đền
bù và tái định cư.

 Environmental impact assessment and measures to minimize adverse
influences on the environment, measures, preventing fire and explosion,
safety, industrial sanitation.

Đánh giá ảnh hưởng môi trường, tìm ra các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu
cực đến môi trường, hệ sinh thái, tìm ra các biện p háp phòng ngừa cháy nổ, và
các biện pháp an toàn, vệ sinh.

 Quantity of work and Cost estimate – Khối lượng thi công và Chi phí dự
toán

Show the basis for calculating: determine correctly the amount of work per
kilometer.

Chỉ ra các cơ sở tính toán: xác định chính xác khối lượng thi công trên từng ki lô
mét.

Compare results by calculating the amount of work and cost estimate from the SD
phase with the values computed in the Technical Design.

So sánh kết quả tính toán khối lượng thi công và chi phí dự toán trong giai đoạn
thiết kế Bản vẽ thi công với giá trị được xác định trong Thiết kế Kỹ thuật.

 Schedule for Project implementation – Kế hoạch triển khai dự án:
More detailed and accurate calculations are required for the preparation of Project
implementation schedule based on survey information and detailed design results
from the SD phase.

Cần có bảng tính toán chi tiết và chính xác hơn để chuẩn bị cho việc lập kế hoạch
thi công dựa trên các thông tin khảo sát và bản thiết kế chi tiết của giai đoạn Thiế t
kế bản vẽ thi công

3. CHAPTER 3: CONCLUSION AND SUGGESTION – KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
3.1. Main conclusions- Kết luận chính
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-Evaluate the preliminary design documents, work items performed in the SD
phase include additional design that the Technical Design period did not cover and
correct the errors in the Technical Design;

Đánh giá các tài liệu thiết kế sơ bộ, các hạng mục công việc được thực hiện trong
giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công bao gồm các thiết kế bổ sung chưa được thực
hiện trong giai đoạn Thiết kế kỹ thuật và điều chỉnh các sai lệch trong Thiết kế chi
tiết.

-Calculation of detailed quantities
Tính toán khối lượng chi tiết

-Plan for Project implementation, form of Project management, construction
progress;
Lên kế hoạch triển khai dự án, quản lý dự án, tiến độ xây dựng.

-Environmental impact assessment, measures to minimize adverse impacts on the
environment, ecology, measures preventing fire and explosion, and safety during
construction;
Đánh giá ảnh hưởng môi trường, tìm ra các biện pháp giảm thiểu t ác động tiêu cực
đến môi trường, hệ sinh thái, tìm ra các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, và các
biện pháp an toàn trong thời gian xây dựng.

-Compensation plan, site clearing, resettlement; the results from working with
concerned agencies dealing with land requisition and land exchange at site;
Kế hoạch đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, kết quả các buổi làm việc với
các bên liên quan về thu hồi và chuyển đổi đất tại hiện trường.

-Outstanding issues.
Các vấn đề còn tồn đọng.

3.2. Suggestions – Đề xuất

B. DRAWINGS – BẢN VẼ

1. Plan, cross sections and longitudinal sections which have been supplemented and
corrected or newly designed as required on the SD phase; Horizontal and vertical
control system.

Bản vẽ, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc đã được bổ sung và chỉnh sửa hoặc được thiết
kế mới như yêu cầu trong giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công; hệ thống khống chế
cao độ và tọa độ.

2. Detailed drawings of culverts, minor bridges, special works, surface drainage
systems, pavements, intersections, traffic safety works and traffic direction; other
service works.
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Bản vẽ chi tiết cống, cầu nhỏ, các hạng mục riêng, hệ thống thoát nước mặt, mặt
đường, đường giao, công tác an toàn giao thông, chỉ dẫn giao thông, và các hạng
mục an toàn khác

3. Detailed design for sections that have super-elevation and transitional curves.

Thiết kế chi tiết cho các đoạn tuyến có siêu cao và có đường cong chuyển tiếp

4. Drawings for staking the Right-of-Way, site clearing, location of coordinate and
level landmarks.

Bản vẽ cột mốc chỉ giới, mốc giải phóng mặt bằng, các mốc khống chế tọa độ và
cao độ.

5 Construction methodology drawings, construction technology, construction
progress chart, schedule for main machinery.

Bản vẽ biện pháp thi công, công nghệ thi công, sơ đồ tiến độ thi công, kế hoạch
huy động máy móc.

C. APPENDICES – PHỤ LỤC

1. Legal Documents - Tài liệu pháp lý

2. Tables and Calculations – Bảng biểu và Bảng tính

- Geometric elements of the alignment – Các yếu tố hình học của tuyến.

- Additional detailed design construction that not been covered on the Technical
Design; Thiết kế thi công chi tiết bổ sung chưa có trong Thiết kế kỹ thuật

-Site clearing, compensation – Công tác phát quang và đền bù

-Co-ordinate control system – Hệ thống khống chế tọa độ

-Table of quantity for each kilometer – Bảng khối lượng cho từng kilometer

3. Documents collected during the re-survey for SD phase.

Tài liệu thu thập được trong quá trình khảo sát lại cho giai đoạn thiết kế Bản vẽ thi
công
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GUIDELINE FOR SHOP DRAWING CHECKING

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP BVTC

LIST OF ATTACHMENTS – DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Standard drawing title for shop drawings
Mẫu khung tên bản vẽ thi công

2. Flow chart for survey check for shop drawing preparation
Lược đồ kiểm tra công tác Khảo sát lập Bản vẽ Thi công

3. Flow chart for shop drawings submission and approval
Lược đồ công tác đệ trình và phê duyệt Bản vẽ thi công

4. Flow chart for submission / approval of Design changes
Lược đồ công tác đệ trình / phê duyệt các thay đổi về Thiết kế

5. Template for shop drawing check report by the Engineer
Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra Bản vẽ Thi công của Tư vấn Giám sát
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LLƯƯỢỢCC ĐĐỒỒ CCÁÁCC BBƯƯỚỚCC TTIIẾẾNN HHÀÀNNHH KKHHẢẢOO SSÁÁTT LLẬẬPP BBVVTTCC
FFLLOOWW CCHHAARRTT FFOORR SSUURRVVEEYY AANNDD SSHHOOPP DDRRAAWWIINNGG PPRREEPPAARRAATTIIOONN

Nhà thầu trình nhân sự (thầu phụ nếu có) làm
công tác KSTK BVTC lên TVGS và BQL

The Contractor to submit  personel / sub-
contractor (if any) for shop drawing design to

the  the Engineer and PMU

Chủ đầu tư xem xét phê duyệt Đề
cương KS  bước thiết kế BVTC

EPMU review and approves T.O.R for
survey for Shop Drawing Design.

NOT OK

OK

Kiểm tra
Review

Nhà thầu xem xét lại Hồ sơ Khảo sát, các bảng
tính Kết cấu trong Hồ sơ Mời thầu

The Contractor review all survey documents
and calculation in Bidding Documents

Tư vấn Giám sát & BQL
the Engineer  and PMU

OK

Nhà thầu lập Đề cương Khảo sát địa hình, địa
chất trình Tư vấn Giám sát xem xét

The Contractor prepare and submit T.O.R
for topographic survey and geology survey to

the Engineer for review

Kiểm tra
Review

NOT OK

Nhà thầu tiến hành công tác KSTK BVTC dưới
sự theo dõi giám sát của Tư vấn và BQL

The Contractor to carry out the Survey for
shop drawing design under the supervison of

the Engineer  and PMU
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Note: the period 7 days is for normal submissions such as a culvert, a section of road, a part of
bridges (bore pile, substructure, superstructure…). For other complicated documents, the maximum
time for review is 28 days, as stipulated in the Contract. We should reject the drawing with clear
instruction how to rectify.

Báo cáo VPC về các
thay đổi lớn.

Report to Core Team
on significant changes.

One copy to the Contractor
For advance information
Gởi 1 copy cho Nhà thầu

OK

Not approved
Returned with
comments

Đại diện Chủ đầu tư
Chief PMU Rep. Office

4

5

6

Không
chấp
thuận,
trả lai
với ghi
chú

Resident Engineer
Kỹ sư Thường trú

Bản vẽ Thi công do Nhà thầu lập
Contractor’s Shop Drawing

Kiểm tra
Review

Kỹ sư Tư vấn
Consultant Engineer

Kiểm tra / phê duyệt / trả lại cho Nhà thầu.
Review/ Approve / Return to the Contractor

through RE Office

Báo cáo KSTT về các
điểm không phù hợp
Report to RE on non-

compliances

Kiểm tra
Review

Báo cáo BQL về các
thay đổi lớn.

Report to PMU on
significant design

changes

Kiểm tra
Review

Not approved
Return to the Resident
Engineer Office with
Comments.
Không chấp thuận,
trả lai cho Tư vấn
để chỉ đạo Nhà thầu
chỉnh sửa
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FFLLOOWW CCHHAARRTT FFOORR SSUUBBMMIISSSSIIOONN // AAPPPPRROOVVAALL OOFF DDEESSIIGGNN CCHHAANNGGEESS

Note: the period 7 days is for normal submissions such as a culvert, a section of road, a part of
bridges (bore pile, substructure, superstructure…). For other complicated documents, the maximum
time for review is 14 days, as stipulated in the Contract. We should reject the drawing with clear
instruction how to rectify.

Report to Core Team
Engineers and

comumunicate on
significant changes.
Báo cáo VPC về các

thay đổi lớn và có trao
đổi hai chiều.OK

Not approved
Returned with
comments

Letter to Team Leaders
with full information

4

5

6
Cc to PMU Site
Cc cho BQL HT

Resident Engineer
Kỹ sư Thường trú

Contractor’s Submission
Đề xuất điều chỉnh TK do Nhà thầu lập

Kiểm tra
Review

Consultant Engineers
Kỹ sư Tư vấn

Submit to PMU Office for approval
Đệ trình cho Văn phòng chính BQL

Report to RE on non-
compliances

Báo cáo KSTT về các
điểm không phù hợp

Review
Kiểm tra

Report/ discuss to PMU
Engineers to have the

same opinion.
Báo cáo / trao đổi với các
Kỹ sư BQL để thống nhất

cách xử lý

Kiểm tra
Review

Not approved
Return to the Resident
Engineer Office with
Comments.
Không chấp thuận,
trả lai cho KSTT
để chỉ đạo Nhà thầu
chỉnh sửa
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Appraisal Report on submitted Shop Drawing
Báo cáo Kiểm tra Bản vẽ Thi công

Item - Hạng mục bản vẽ:.............................................................................................

Day for first submission: Day for second submission:
Ngày đệ trình lần 1 …………………….. Ngày đệ trình lần 2 …………………………………..
Assigned staff for checking: Deadline to complete:…………..
Kỹ sư TVGS được phân công:…………………………………………… Thời hạn hoàn thành

I. Presentation – Trình bày: Yes No

Cover page, drawing title, list of drawings, drawing number system have been complied
Mẫu bìa, khung tên, danh sách bản vẽ, đánh số bản vẽ đã đúng quy định

Others - Các nội dung khác:

.........................................................................................................
II. Technical matters – Các vấn đề kỹ thuật: Yes No

Actual field survey has been certified by the Consultant and been updated in drawings
Số liệu khảo sát hiện trường đã được cập nhật với xác nhận của Tư vấn

Design is complied with key standards in the approved Detail Design
Hồ sơ tuân thủ các yêu cầu chính trong Thiết kế Kỹ thuật được duyệt

All required calculation sheet have been checked:
Tất cả các bảng tính toán theo yêu cầu đã được kiểm tra và đả m bảo chính xác:

Changes / adjustments and reasons for these changes:
Các điểm thay đổi và lý do thay đổi / điều chỉnh:
..................................................................................................................................................... .............
..................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................

III. Quantity Calculation – Tính toán khối lượng:
Yes No

Detail dimensions have been provided enough for quantity calculation
Các kích thước đã đủ để tính khối lượng một cách chính xác

The quantity comparison table between Design and Shop Drawings design is available
Đã có bảng so sánh khối lượng giữa bước TKKT và BVTC

Detail quantity calculation has been checked (minimum 10%)
Khối lượng chi tiết đã được kiểm tra xác xuất (Tối thiểu 10%)

IV Recommendations - Kiến nghị:
Yes No

Submitted document is satisfactory, can be approved



Hồ sơ đảm bảo yêu cầu theo quy định, có thể đề nghị Chủ đầu tư phê duyệt

Submitted document is not fully satisfactory, but can be partially approved
Hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, nhưng có thể phê duyệt một phần

The Contractor has to correct and resubmit the following parts
Nhà thầu cần điều chỉnh và trình lại các phần sau:

No. Drawing No. Content to be corrected
Stt Số hiệu bản vẽ Nội dung cần chỉnh sửa
.............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..................................................

.............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ................................

Date (Ngày):....................Checked by (Người Kiểm tra)

IV Comments from PMU1 – Các bình luận từ PMU1:

Date to receive (Ngày nhận ý kiến từ Chủ đầu tư): ………………………………..

Yes No
Submitted document is satisfactory, can be approved
Hồ sơ đảm bảo yêu cầu theo quy định, có thể đề nghị Chủ đầu tư phê duyệt

Submitted document is not fully satisfactory, with the following mistakes to be rectified
Hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, với các sai sót được chỉ ra như sau

1................................................................................................................................................. ...........

2.................................................................................................................... .........................................

3............................................................................................................................ ................................

4............................................................................................................................................................

5............................................................................................................................ ................................

The Contractor has to correct and resubmit the following parts
Nhà thầu cần điều chỉnh và trình lại các phần sau:

No. Drawing No. Content to be corre
Stt Số hiệu bản vẽ Nội dung cần chỉnh sửa

1............................................................................................................................ ................................

2................................................................................ .............................................................................

3............................................................................................................................ ................................

4............................................................................................................................................ ................

5............................................................................................................... .............................................

Assigned staff for checking Reviewer Engineer
Kỹ sư được phân công Kỹ sư Phụ trách chung


