
QUY TRÌNH THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 NOT 

 

 

 

 

 ĐỒNG Ý 

 

 

 

 

BƢỚC 1: TIẾP NHẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

- Nhu cầu của khách hàng về phong thủy, màu sắc, ý 

thích… 

- Khảo sát hiện trạng. 

- Tham khảo các mẫu thiết kế có sẵn. 

- Thống nhất cách thức làm việc. 

BƢỚC 2: KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ 

- Hai bên thống nhất ký hợp đồng. 

- Khách hàng tạm ứng 30% giá trị hợp đồng. 

BƢỚC 3: LÊN PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ MẶT BẰNG 

- Lên mặt bằng hiện trạng.  

- Bố trí mặt bằng nội thất, công năng (2-3 phương án). 

BƢỚC 4: LÊN PHỐI CẢNH 3D 

- Lên phương án phối cảnh (mỗi không gian 2-3 ảnh). 

- Khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng. 

BƢỚC 5: TRIỂN KHAI KỸ THUẬT VÀ BÁO GIÁ 

- Bản vẽ trần, đèn, sàn ,… 

- Bản vẽ điều chỉnh kiến trúc, điện nước (nếu có). 

- Bản vẽ kiến trúc trang trí. 

- Bản vẽ kỹ thuật đồ gỗ nội thất. 

- Báo giá thi công hoàn thiện nội thất. 

BƢỚC 6: BÀN GIAO HỒ SƠ THIẾT KẾ 

- Bộ bản vẽ 2D, 3D in giấy A3 hoặc A4. 

- Toàn bộ File mềm thiết kế. 

- Khách hàng thanh toán 20% giá trị hợp đồng còn lại. 



 

Bƣớc 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng 

- Sau khi được Khách hàng liên hệ, Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin của Khách hàng 

để phục vụ cho việc thiết kế. Khách hàng vui lòng cung cấp một số thông tin trong yêu 

cầu thiết kế của Chúng tôi. 

- Giai đoạn tiếp xúc đầu tiên này rất quan trọng. Đây là giai đoạn KTS phải tìm hiểu kỹ để 

có thể hiểu Khách hàng cũng như cảm nhận được nguyện vọng của Khách hàng.  

- Khi hai bên có thiện chí làm việc thì KTS sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng, đo đạc mặt 

bằng … đây là việc cần thiết để KTS có thể tư vấn được tốt nhất cho Khách hàng. 

- Giai đoạn này Khách hàng và KTS phải tìm hiểu, trao đổi thật kỹ lưỡng để tránh phải 

chỉnh sửa nhiều trong các thiết kế về sau. 

- Thời gian thực hiện: 1-2 ngày tùy thuộc vào vị trí công trình và yêu cầu tiến độ của 

Khách hàng. 

Bƣớc 2: Ký hợp đồng thiết kế 

- Sau khi được sự tư vấn của KTS nếu khách hàng thấy hợp lý và mong muốn hợp tác với 

Chúng tôi thì hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng thiết kế. Mẫu hợp đồng sẽ do Chúng tôi 

đưa ra để Khách hàng xem xét, thảo luận. 

- Chúng tôi mong muốn Khách hàng ký hợp đồng để tăng cam kết và trách nhiệm của các 

bên trong việc thực hiện cam kết của mình.  

- Sau khi ký hợp đồng, Khách hàng vui lòng tạm ứng 30% giá trị hợp đồng thiết kế cho 

Công ty.  

- Thời gian thực hiện: 1-2 ngày tùy thuộc vào yêu cầu tiến độ của Khách hàng. 

Bƣớc 3: Lên phƣơng án bố trí mặt bằng 

- Dựa vào số liệu khảo sát hiện trạng hoặc bản vẽ Khách hàng cung cấp Chúng tôi sẽ lên 

mặt bằng hiện trạng của Công trình.  

- Sau khi có mặt bằng hiện trạng các KTS sẽ thiết kế mặt bằng nội thất, công năng của 

công trình, chúng tôi có thể cung cấp từ 2-3 phương án mặt bằng đồng thời phân tích ưu 

nhược điểm của từng phương án để Khách hàng dễ dàng lựa chọn. 

- Đây là bước làm có ít bản vẽ tưởng chừng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự suy nghĩ, sáng 

tạo rất nhiều của KTS. Bước này hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến công 

năng sử dụng và không gian của Công trình, vì vậy cần sự phối hợp chặt chẽ giữa KTS 

và Khách hàng trong giai đoạn này. 

- Thời gian thực hiện: 2-5 ngày tùy thuộc vào cấp công trình và yêu cầu của Khách hàng. 



Bƣớc 4: Lên phối cảnh 3D 

- Sau khi chốt phương án mặt bằng, KTS sẽ lên phối cảnh cho từng không gian (mỗi 

không gian từ 2-3 ảnh).  

- Đây là bước quyết định đến tính thẩm mỹ, vật liệu và giá thành hoàn thiện của công 

trình. Khách hàng sẽ được KTS tư vấn và lựa chọn vật liệu cho phù hợp với yêu cầu của 

mình. 

- Nhiều trường hợp phải điều chỉnh mặt bằng khi thiết kế bước phối cảnh cho phù hơp 

hơn, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng để có thể mang lại công trình phù hợp nhất. Để tránh 

mất thời gian và công sức cả 2 bên chúng tôi rất mong Khách hàng thường xuyên theo 

dõi và có nhưng trao đổi kịp thời với KTS. Trong giai đoạn này có thể thiết kế và chốt 

từng không gian. 

- Sau khi chốt được phương án phối cảnh, Khách hàng vui lòng thanh toán 50% giá trị 

hợp đồng thiết kế cho Công ty. 

- Thời gian thực hiện: 5-7 ngày. 

Bƣớc 5: Triển khai kỹ thuật và báo giá 

- Sau khi chốt được phối cảnh công trình, các kỹ sư sẽ tiến hành bổ kỹ thuật để thi công. 

Hồ sơ kỹ thuật bao gồm: 

o Bản vẽ trần, đèn, sàn ,… 

o Bản vẽ điều chỉnh kiến trúc, điện nước (nếu có). 

o Bản vẽ kiến trúc trang trí. 

o Bản vẽ kỹ thuật đồ gỗ nội thất. 

- Báo giá thi công hoàn thiện nội thất sẽ được gửi đến Khách hàng với hình ảnh và vật 

liệu theo thiết kế. 

- Thời gian thực hiện: 3-5 ngày 

Bƣớc 6: Bàn giao hồ sơ thiết kế 

- Chúng tôi sẽ bàn giao cho Khách hàng những hồ sơ thiết kế sau: 

o Toàn bộ 02 bộ bản vẽ 2D, 3D in giấy A3 hoặc A4  

o Toàn bộ File mềm thiết kế. 

- Sau khi bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế, Khách hàng vui lòng thanh toán 20% giá trị hợp 

đồng thiết kế còn lại cho Công ty. 

- Nếu Khách hàng đồng ý ký Hợp đồng thi công với Chúng tôi thì hợp đồng thiết kế sẽ 

được triết khấu tùy theo giá trị của hợp đồng thi công. 

 

         KIẾN TRÚC Á ÂU 


