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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) VỀ XÂY DỰNG (Phần 1) 

Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

Tiêu chuẩn hóa hồ sơ bản vẽ xây dựng  

TCVN 3989:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Cấp nước và thoát 

nước. Mạng lưới bên ngoài. Bản vẽ thi công 
 

TCVN 3990:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc thống kê và 

bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng 
 

TCVN 4318:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Sưởi, thông gió. Bản 

vẽ thi công 
 

TCVN 4607:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trên 

bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình 
 

TCVN 4608:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Chữ và chữ số trên 

bản vẽ xây dựng 
 

TCVN 4613:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu thép. Ký hiệu 

quy ước trên bản vẽ 
 

TCVN 4614:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước các 

bộ phận cấu tạo ngôi nhà 
 

TCVN 5422:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu đường ống  

TCVN 5570:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu đường trục và 

đường nét trong bản vẽ 
 

TCVN 5571:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Bản vẽ xây dựng. 

Khung tên 
 

TCVN 5572:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu BT và BTCT. 

Bản vẽ thi công 
 

TCVN 5671:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Hồ sơ thiết kế kiến 

trúc 
 

TCVN 5672:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Hồ sơ thi công. Yêu 

cầu chung 
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 5673:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Cấp thoát nước bên 

trong. Hồ sơ bản vẽ thi công 
 

TCVN 5681:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Chiếu sáng ngoài 

nhà. Bản vẽ thi công 
 

TCVN 5686:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các cấu kiện xây 

dựng. Ký hiệu quy ước chung 
 

TCVN 6003:2012 
Bản vẽ xây dựng. Hệ thống ký hiệu (Phần 1, 2) (chuyển 

dịch ISO 4157-1:1998; ISO 4157-3:1998) 
 

TCVN 6077:2012 
Bản vẽ nhà và công trình dân dụng. Ký hiệu quy ước các 

trang thiết bị kỹ thuật 
 

TCVN 6078:2012 
Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. Bản vẽ lắp ghép kết 

cấu chế tạo sẵn (chuyển dịch ISO 4172:1991) 
 

TCVN 6083:2012 

Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. Nguyên tắc chung về 

trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép 

(chuyển dịch ISO 7519:1991) 

 

TCVN 6084:2012 
Bản vẽ xây dựng. Thể hiện cốt thép bê tông (chuyển dịch 

ISO 3766:2003) 
 

TCVN 6085:2012 

Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. Nguyên tắc chung để 

lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn (chuyển dịch 

ISO 7437:1990) 

 

TCVN 6203:2012 
Cơ sở để thiết kế kết cấu. Các ký hiệu. Ký hiệu quy ước 

chung (chuyển dịch ISO 3898:1997) 
 

TCVN 9255:2012 

Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà. Định nghĩa, phương 

pháp tính các chỉ số diện tích và không gian (chuyển dịch 

ISO 9836:2011) 

 

 

TCVN 9256:2012 

Hồ sơ kỹ thuật. Từ vựng. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ 

kỹ thuật. Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ (chuyển 

dịch ISO 10209 – 1:1992) 

 

TCVN 9260:2012 Bản vẽ xây dựng. Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

(chuyển dịch ISO 6284:1996) 

TCVN 9261:2012 

Xây dựng công trình. Dung sai. Cách thể hiện độ chính 

xác kích thước. Nguyên tắc và thuật ngữ (chuyển dịch 

ISO 1803:1997) 

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) VỀ XÂY DỰNG (Phần 2) 

Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

Kết cấu công trình  

TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 5574:2012 Kết cấu BT và BTCT. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 5575:2012 Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 8573:2010 Tre. Thiết kế kết cấu (chuyển dịch ISO 22156:2004)  

TCVN 9137:2012 
Công trình thủy lợi. Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt 

thép 
 

TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán  

TCVN 9386:2012 
Thiết kế công trình chịu động đất (phần 1 và 2) (chuyển 

dịch tiêu chuẩn châu Âu EN 1998) 
 

Công tác địa kỹ thuật và nền móng công trình  

TCVN 2683:2012 
Đất xây dựng. Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo 

quản mẫu 
 

TCVN 4195:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng riêng 

trong phòng thí nghiệm 
 

TCVN 4196:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút 

ẩm trong phòng thí nghiệm  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 4197:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp xác định giới hạn dẻo và 

giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm 
 

TCVN 4198:2014 
Đất xây dựng. Phương pháp phân tích thành phần hạt 

trong phòng thí nghiệm 
 

TCVN 4200:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp xác định tính nén lún trong 

phòng thí nghiệm 
 

TCVN 4201:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn 

trong phòng thí nghiệm 
 

TCVN 4202:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích 

trong phòng thí nghiệm 
 

TCVN 4447:2012 Công tác  đất. Thi công và nghiệm thu  

TCVN 6862:2012 

Chất lượng đất. Xác định thành phần cấp hạt trong đất 

khoáng. Phương pháp rây và sa lắng (chuyển dịch ISO 

11277:2009)  

 

TCVN 7201:2015 
Khoan hạ cọc BT ly tâm. Thi công và nghiệm thu (chuyển 

dịch JIS A 7201:2009) 
 

TCVN 8725:2012 

Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định 

sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm 

cắt cánh ở trong phòng  

 

TCVN 8868:2011 

Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – không 

thoát nước và cố kết - thoát nước của đất dính trên thiết 

bị nén ba trục 

 

TCVN 8869:2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất   

TCVN 9350:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và 

độ chặt của đất tại hiện trường 
 

TCVN 9351:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp thí nghiệm hiện trường. Thí 

nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 
 

TCVN 9352:2012 Đất xây dựng. Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 9354:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp xác định mô đun biến dạng 

tại hiện trường bằng tấm nén phẳng 
 

TCVN 9355:2012 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước  

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng. Thi công và nghiệm thu  

TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình  

TCVN 9363:2012 
Khảo sát cho xây dựng. Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà 

cao tầng 
 

TCVN 9393:2012 
Cọc. Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải 

trọng tĩnh ép dọc trục 
 

TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc. Thi công và nghiệm thu  

TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi. Thi công và nghiệm thu  

TCVN 9396:2012 
Cọc khoan nhồi. Xác định tính đồng nhất của bê tông. 

Phương pháp xung siêu âm 
 

TCVN 9397:2012 
Cọc. Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến 

dạng nhỏ 
 

TCVN 9402:2012 
Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình 

cho xây dựng vùng các-tơ 
 

TCVN 9403:2012 Gia cố nền đất yếu. Phương pháp trụ đất xi măng  

TCVN 9438:2012 
Đất xây dựng. Phương pháp xác định độ bền nén một 

trục nở hông  
 

TCVN 9842:2013 

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân 

không có màng kín khí trong xây dựng các công trình 

giao thông. Thi công và nghiệm thu 

 

TCVN 9844:2013 
Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật 

trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 
 

TCVN 9846:2013 
Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ 

rỗng (CPTu) 
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 10304:2014 Móng cọc. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 10317:2014 
Cọc ống thép và cọc ván ống thép sử dụng trong xây 

dựng công trình cầu. Thi công và nghiệm thu 
 

TCVN 10667:2014 
Cọc bê tông ly tâm. Khoan và hạ cọc. Thi công và nghiệm 

thu (chuyển dịch JIS A 7201:2009) 
 

TCVN 10834-2015 
Móng cọc ống thép dạng cọc đơn dùng cho công trình 

cầu. Tiêu chuẩn thiết kế 
 

TCVN 11197:2015 
Cọc thép. Phương pháp chống ăn mòn. Yêu cầu và 

phương pháp lựa chọn 
 

TCVN 11520:2016 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi. Yêu cầu thiết kế  

TCVN 11713:2017 
Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát. Thi công và nghiệm 

thu 
 

Thi công xây dựng, kiểm tra chất lượng, nghiệm thu  

TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công  

TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu  

TCVN 4252:2012 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ 

chức thi công 
 

TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật  

TCVN 5593:2012 Công tác thi công tòa nhà. Sai số hình học cho phép  

TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng BTCT. Thi công và nghiệm thu  

TCVN 6052:1995 Giàn giáo thép  

TCVN 7858:2008 
Bảo vệ công trình xây dựng. Phòng chống mối cho công 

trình xây dựng mới 
 

TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu  

TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông. Mối nối bằng ống ren  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu  

TCVN 8268:2009 
Bảo vệ công trình xây dựng. Diệt và phòng chống mối 

cho công trình xây dựng đang sử dụng 
 

TCVN 8647:2011 Kính xây dựng. Hướng dẫn lắp đặt kính đảm bảo an toàn  

TCVN 8776:2011 

Âm học. Đo mức áp suất âm của các thiết bị sử dụng 

trong các tòa nhà. Phương pháp kỹ thuật (chuyển dịch 

ISO 16032:2004) 

 

TCVN 8789:2011 
Sơn bảo vệ kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật và phương 

pháp thử 
 

TCVN 8790:2011 
Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng quá trình thi công sơn 

phủ bảo vệ kết cấu thép 
 

TCVN 8828:2011 Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên  

TCVN 9115:2012 Kết cấu BT và BTCT lắp ghép. Thi công và nghiệm thu  

TCVN 9259-1:2012    

(ISO 3443-1:1979) 

Dung sai trong xây dựng công trình. Phần 1. Nguyên tắc 

cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật 
 

TCVN 9259-8:2012    

(ISO 3443-8:1989) 

Dung sai trong xây dựng công trình. Phần 8. Giám định 

kích thước và kiểm tra công tác thi công 
 

TCVN 9262-1:2012 

(ISO 7976-1:1989) 

TCVN 9262-2:2012 

(ISO 7976-2:1989) 

Dung sai trong xây dựng công trình. Phương pháp đo 

kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình. 

Phần 1. Phương pháp và dụng cụ đo 

Phần 2. Vị trí các điểm đo 

 

TCVN 9276:2012 
Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép. Hướng dẫn kiểm tra, giám 

sát chất lượng quá trình thi công. 
 

TCVN 9334:2012 
Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén 

bằng súng bật nảy 
 

TCVN 9335:2012  

Bê tông nặng. Phương pháp thử không phá hủy. Xác 

định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và 

súng bật nảy 

 



HỘI KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VASECT) 

VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
CONSTRUCTION TECHNIQUE INSTITUTE (CTI) 

8 

 

Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 9336:2012 Bê tông nặng. Phương pháp xác định hàm lượng sunfat  

TCVN 9337:2012 
Bê tông nặng. Xác định độ thấm ion clo bằng phương 

pháp đo điện lượng 

 

TCVN 9338:2012 
Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định thời gian 

đông kết 
 

TCVN 9339:2012 
Bê tông và vữa xây dựng. Phương pháp xác định pH 

bằng máy đo pH 
 

TCVN 9340:2012 
Hỗn hợp BT trộn sẵn. Yêu cầu cơ bản đánh giá chất 

lượng và nghiệm thu 
 

TCVN 9342:2012 
Công trình BTCT toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt. 

Thi công và nghiệm thu 
 

TCVN 9343:2012 Kết cấu BT và BTCT. Hướng dẫn công tác bảo trì  

TCVN 9344:2012 

Kết cấu BTCT. Đánh giá độ bền của các bộ phận chịu 

uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất 

tải tĩnh 

 

TCVN 9345:2012 
Kết cấu BT và BTCT. Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống 

nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm 
 

TCVN 9346:2012 
Kết cấu BT và BTCT. Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn 

trong môi trường biển 
 

TCVN 9347:2012 

Cấu kiện BT và BTCT đúc sẵn. Phương pháp thí nghiệm 

gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống 

nứt 

 

TCVN 9348:2012 
BTCT. Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn. Phương 

pháp điện thế 
 

TCVN 9349:2012 
Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng. Phương pháp kéo đứt 

thử độ bám dính nền 
 

TCVN 9356:2012 
Kết cấu BTCT. Phương pháp điện từ xác định chiều dày 

lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong BT 
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 9357:2012 
Bê tông nặng. Phương pháp thử không phá hủy. Đánh 

giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm 
 

TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm. Thiết kế và thi công  

TCVN 9360:2012 
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và 

công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học 
 

TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công  

TCVN 9376:2012 
Nhà ở lắp ghép tấm lớn. Thi công và nghiệm thu công tác 

lắp ghép 
 

TCVN 9377:2012 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm 

thu (Phần 1, 2, 3) 
 

TCVN 9378:2012 
Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch 

đá 
 

TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật sử dụng giáo treo  

TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà  

TCVN 9382:2012 
Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát 

nghiền 
 

TCVN 9384:2012 
Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng. 

Yêu cầu sử dụng 
 

TCVN 9390:2012 
Thép cốt bê tông. Mối nối bằng dập ép ống. Yêu cầu thiết 

kế, thi công và nghiệm thu 
 

TCVN 9391:2012 
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu BTCT. Tiêu chuẩn thiết 

kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu 
 

TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông. Hàn hồ quang  

TCVN 9398:2012 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu 

chung 
 

TCVN 9399:2012 
Nhà và công trình xây dựng. Xác định chuyển dịch ngang 

bằng phương pháp trắc địa 
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 9400:2012 
Nhà và công trình xây dựng dạng tháp. Xác định độ 

nghiêng bằng phương pháp trắc địa 
 

TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình  

TCVN 9489:2012 
Bê tông. Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng 

phương pháp phản xạ xung va đập (ASTM C1383-04) 
 

TCVN 9490:2012 
Bê tông. Xác định cường độ kéo nhổ (chuyển dịch ASTM 

C900-06) 
 

TCVN 9491:2012 

Bê tông. Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ 

bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt) 

(chuyển dịch ASTM C1583/C1583M-04) 

 

TCVN 9492:2012 
Bê tông. Xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến theo 

chiều sâu khuếch tán (chuyển dịch ASTM C1556-11a) 
 

TCVN 10303:2014 Bê tông. Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén  

TCVN 10306:2014 Bê tông cường độ cao. Thiết kế thành phần mẫu hình trụ  

TCVN 10307:2014 
Kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp 

và nghiệm thu 
 

TCVN 11475:2016 
Lớp phủ trên nền bê tông xi măng và nền vữa xây. 

Hướng dẫn giám sát thi công 
 

TCVN 11791:2017 
Kết cấu thép. Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép chịu 

ăn mòn khí quyển (ISO 630:5) 
 

947/QĐ-BXD 
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng 

blốc bê tông khí chưng áp (Bộ Xây dựng, 31/10/2011) 
 

Sản phẩm, Vật liệu xây dựng và Phương pháp thử  

TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung  

TCVN 1651:2008 
Thép cốt bê tông (Phần 1, 2, 3) (chuyển dịch ISO 6935, 

JIS 3112:2004, GB 1499-1998) 
 

TCVN 4732:2007 Đá ốp lát tự nhiên  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 4787:2009 
Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 

(chuyển dịch EN 196-7:2007) 
 

TCVN 6016:2011 
Xi măng. Phương pháp thử. Xác định cường độ (chuyển 

dịch ISO 679:2009) 
 

TCVN 6017:2015 
Xi măng. Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ 

ổn định thể tích (chuyển dịch ISO 9597:2008) 
 

TCVN 6260:2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp. Yêu cầu kỹ thuật  

TCVN 6355:2009 Gạch xây. Phương pháp thử (Phần 1-8)   

TCVN 6477:2011 Gạch bê tông  

TCVN 7239:2014 Bột bả tường gốc xi măng pooc lăng  

TCVN 7305:2008 

Hệ thống ống nhựa. Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ 

tùng dùng để cấp nước (Phần 1-5) (chuyển dịch ISO 

4427:2007) 

 

TCVN 7368:2012 

Kính xây dựng. Kính dán an toàn nhiều lớp. Phương 

pháp thử độ bền va đập (chuyển dịch JIS R 3205:2005 và 

AS/NZS 2208:1996) 

 

TCVN 7455:2013 Kính xây dựng. Kính phẳng tôi nhiệt  

TCVN 7569:2007 Xi măng Alumin  

TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật  

TCVN 7571:2006 
Thép hình cán nóng. Kích thước, dung sai, đặc tính mặt 

cắt (chuyển dịch ISO 657-1, 2, 5, 11, 15, 16) 
 

TCVN 7572:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử  

TCVN 7575:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng (Phần 1, 2, 3)  

TCVN 7711:2007 Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền sulfat  

TCVN 7712-2013 Xi măng pooc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 7736:2007 Kính xây dựng. Kính kéo  

TCVN 7744:2013 Gạch terazo (chuyển dịch BS EN 13748:2004)  

TCVN 7745:2007 Gạch gốm ốp lát ép bán khô. Yêu cầu kỹ thuật  

TCVN 7888:2008 
Cọc BT ly tâm ứng lực trước (chuyển dịch JIS A 5335: 

1979; JIS A 5337:1995; JIS A 5373:2000) 
 

TCVN 7899:2008 
Gạch gốm ốp lát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch (Phần 

1-4) (chuyển dịch ISO 13007:2005) 
 

TCVN 7934:2009 
Thép phủ epoxy dùng làm cốt bê tông (chuyển dịch ISO 

14654:1999) 
 

TCVN 7935:2009 
Cáp phủ epoxy bê tông dự ứng lực (chuyển dịch ISO 

14655:1999)  
 

TCVN 7937:2013 
Thép làm cốt cho bê tông và bê tông dự ứng lực. 

Phương pháp thử (Phần 1, 2, 3) (chuyển dịch ISO 15630) 
 

TCVN 7938:2009 
Quy trình chứng nhận đối với thanh và dây thép làm cốt 

bê tông (chuyển dịch ISO 10144:1991) 
 

TCVN 7947:2008 Xi măng Alumin. Phương pháp phân tích hóa học  

TCVN 7950:2008 Vật liệu cách nhiệt. Vật liệu canxi silicat  

TCVN 7951:2008 
Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông. Yêu cầu 

kỹ thuật 
 

TCVN 7952:2008 
Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông. Phương 

pháp thử (phần 1-11) (chuyển dịch ASTM C 881) 
 

TCVN 7953:2008 
Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông. Quy phạm 

thi công và nghiệm thu. 
 

TCVN 7959:2011 Bê tông nhẹ. Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)  

TCVN 7960:2008 Ván sàn gỗ. Yêu cầu kỹ thuật  

TCVN 7961:2008 Ván sàn gỗ. Phương pháp thử  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 8048:2008 

Gỗ. Phương pháp thử cơ lý (Phần 1-16) (chuyển dịch 

ISO 3130, 3131, 3133, 3349, 3132, 3345, 3346, 3347, 

8905, 3348, 3351, 3350, 4469, 4858, 4859, 4860)   

 

TCVN 8053:2009 
Tấm lợp dạng sóng. Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp 

đặt 
 

TCVN 8057:2009 Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ  

TCVN 8222:2009 
Vải địa kỹ thuật. Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và 

xử lý thống kê 
 

TCVN 8256:2009 
Tấm thạch cao. Yêu cầu kỹ thuật (chuyển dịch ASTM 

C1396/C1396M) 
 

TCVN 8257:2009 
Tấm thạch cao. Phương pháp thử (Phần 1-8) (chuyển 

dịch ASTM C473-07 và ASTM E 96/E 96M-05)  
 

TCVN 8258:2009 Tấm xi măng sợi. Yêu cầu kĩ thuật  

TCVN 8260:2009 
Kính xây dựng. Kính hộp gắn kín cách nhiệt (chuyển dịch  

JIS R 3209:1998) 
 

TCVN 8261:2009 

Kính xây dựng. Phương pháp thử. Xác định ứng suất bề 

mặt và ứng suất cạnh của kính bằng phương pháp quang 

đàn hồi không phá hủy sản phẩm 

 

TCVN 8262:2009 Tro bay. Phương pháp phân tích hóa học  

TCVN 8265:2009 Xỉ hạt lò cao. Phương pháp phân tích hóa học  

TCVN 8266:2009 
Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật 

(chuyển dịch ASTM C1184) 
 

TCVN 8267:2009 
Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng. Phương pháp thử 

(Phần 1-6) 
 

TCVN 8485:2010 
Vải địa kỹ thuật. Phương pháp xác định cường độ chịu 

kéo và độ giãn dài  
 

TCVN 8491:2011 Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp 

nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên 
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

mặt đất trong điều kiện có áp suất. Poly (vinyl clorua) 

không hóa dẻo (PVC-U) (Phần 1-5). (chuyển dịch ISO 

1452:2009) 

TCVN 8652:2012 Sơn tường dạng nhũ tương. Yêu cầu kỹ thuật  

TCVN 8653:2012 
Sơn tường dạng nhũ tương. Phương pháp thử (Phần 1-

5) (GB/T 9755:2001 và JIS K 5660:2003) 
 

TCVN 8654:2012 

Thạch cao và sản phẩm thạch cao. Phương pháp xác 

định hàm lượng nước liên kết và hàm lượng sunfua trioxit 

tổng số. 

 

TCVN 8785:2011 
Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại. Phương pháp thử trong 

điều kiện tự nhiên (Phần 1-14) 
 

TCVN 8824:2011 Xi măng. Phương pháp xác định độ co khô của vữa  

TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn  

TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông  

TCVN 8827:2011 
Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa. 

Silicafume và tro trấu nghiền mịn 
 

TCVN 8862:2011 
Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ 

của vật liệu hạt liên kết bằng chất kết dính 
 

TCVN 8871:2011 Vải địa kỹ thuật. Phần 1-6. Phương pháp thử  

TCVN 8873:2012 Xi măng nở. Yêu cầu kỹ thuật (ASTM C845 – 04)  

TCVN 8874:2012 
Phương pháp thử. Xác định độ nở hãm của vữa xi măng 

nở (chuyển dịch ASTM C804-04) 
 

TCVN 8875:2012 

Phương pháp thử. Xác định thời gian đông kết của vữa xi 

măng bằng kim vicat cải biến (chuyển dịch ASTM C807 – 

08) 

 

TCVN 8876:2012 
Phương pháp thử - Xác định hàm lượng bọt khí trong 

vữa xi măng (chuyển dịch ASTM C185-08)  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 8877:2011 Xi măng. Phương pháp thử. Xác định độ nở Autoclave  

TCVN 9013:2011 
Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép (chuyển dịch JIS K 

5657:2002) 
 

TCVN 9014:2011 Sơn Epoxy (chuyển dịch JIS K 5551:2002)  

TCVN 9028:2011 Vữa cho bê tông nhẹ  

TCVN 9029:2011 
Bê tông nhẹ. Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp. Yêu 

cầu kỹ thuật 
 

TCVN 9030:2011 
Bê tông nhẹ. Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp. 

Phương pháp thử 
 

TCVN 9034:2011 Vữa và bê tông chịu axit  

TCVN 9035:2011 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng xi măng trong xây dựng  

TCVN 9065:2012 Vật liệu chống thấm. Sơn nhũ tương bi tum  

TCVN 9066:2012 
Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. Yêu cầu 

kỹ thuật 
 

TCVN 9070:2012 Ống nhựa gân xoắn HDPE  

TCVN 9080:2012 
Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử (Phần 1-7) 

(chuyển dịch ASTM C307, 579, 321, 308, 531, 413, 267) 
 

TCVN 9113:2012 Ống BTCT thoát nước  

TCVN 9114:2012 
Sản phẩm BT ứng lực trước. Yêu cầu kỹ thuật và kiểm 

tra chấp nhận 
 

TCVN 9116:2012 Cống hộp BTCT  

TCVN 9133:2011 Ngói gốm tráng men  

TCVN 9138:2012 
Vải địa kỹ thuật. Phương pháp xác định cường độ chịu 

kéo của mối nối 
 

TCVN 9189:2012 Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

pooc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn 

trong  

TCVN 9190:2012 Vật liệu cacbua silic. Phương pháp phân tích hóa học  

TCVN 9191:2012 Đá vôi. Phương pháp phân tích hóa học  

TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát  

TCVN 9204:2012 Vữa xi măng khô trộn sẵn không co  

TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa  

TCVN 9245:2012 Cọc ống thép (chuyển dịch JIS A 5525:2009)  

TCVN 9246:2012 Cọc ống ván thép (chuyển dịch JIS A 5530:2010)  

TCVN 9277:2012 

Sơn và vecni. Phương pháp thử thời tiết nhân tạo. Thử 

nghiệm dưới đèn huỳnh quang tử ngoại và nước (chuyển 

dịch ISO 11507:2012)   

 

TCVN 9311:2012 
Thử nghiệm chịu lửa. Các bộ phận công trình xây dựng. 

Phần 1-8. (ISO 834-1999/2000) 
 

TCVN 9366:2012 Cửa đi, cửa sổ (Phần 1. Cửa gỗ; Phần 2. Cửa kim loại)  

TCVN 9383:2012 
Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa chắn ngăn 
cháy 

 

TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng. Phân loại  

TCVN 9405:2012 
Sơn tường. Sơn nhũ tương. Phương pháp xác định độ 

bền nhiệt ẩm của màng sơn  
 

TCVN 9406:2012 
Sơn. Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày 

màng sơn khô 
 

TCVN 9407:2014 
Vật liệu chống thấm. Băng chặn nước PVC (chuyển dịch 

JIS K 6773:1999 và JIS K 6773:2007) 
 

TCVN 9502:2013 
Kính xây dựng. Xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị U). 

Phương pháp tính (chuyển dịch BS EN 673:1998) 
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 9685:2013 Cọc ván thép cán nóng (chuyển dịch JIS A 5528:2006)  

TCVN 9686:2013 
Cọc ván thép cán nóng hàn được (chuyển dịch JIS A 

5523:2006 và EN 10248-1:1995) 
 

TCVN 9760:2013 
Sơn và vecni. Xác định độ dày màng (chuyển dịch ISO 

2808:2007)  
 

TCVN 9761:2013 
Sơn và vecni. Sự phong hóa tự nhiên của lớp phủ. Phơi 

mẫu và đánh giá (chuyển dịch ISO 2810:2004)  
 

TCVN 9762:2013 
Sơn và vecni. Xác định ảnh hưởng của nhiệt (chuyển 

dịch ISO 3248:1998)  
 

TCVN 10097:2013 

Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước 

lạnh. Polyprotylen (PP). (Phần 1, 2, 3, 5, 7) (chuyển dịch 

ISO 15874:2013) 

 

TCVN 10098:2013 

Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước 

lạnh trong các tòa nhà. (Phần 1, 2, 3,5,7) (chuyển dịch 

ISO 21003:2008) 

 

TCVN 10302:2014 
Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi 

măng 
 

TCVN 10321:2014 
Đá xây dựng. Phương pháp xác định độ ẩm, độ hút nước 

trong phòng thí nghiệm  
 

TCVN 10322:2014 
Đá xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích 

trong phòng thí nghiệm  
 

TCVN 10323:2014 
Đá xây dựng. Phương pháp xác định độ bền cắt trong 

phòng thí nghiệm  
 

TCVN 10324:2014 
Đá xây dựng. Phương pháp xác định độ bền nén trong 

phòng thí nghiệm  
 

TCVN 10332:2014 Hào kỹ thuật BTCT thành mỏng đúc sẵn  

TCVN 10333:2014 
Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn (Phần 1. Hố thu nước 

mưa và ngăn mùi; Phần 2. Giếng thăm hình hộp) 
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 10334:2014 
Bể tự hoại BTCT thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ 

sinh 
 

TCVN 10369:2014 

Sơn và véc ni. Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (VOC) trong sơn nhũ tương có hàm lượng VOC 

thấp (chuyển dịch ISO 17895:2005)  

 

TCVN 10370:2014 
Sơn và véc ni. Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (Phần 1, 2) (chuyển dịch ISO 11890:2007) 
 

TCVN 10653:2015 
Xi măng. Phương pháp xác định độ đông cứng sớm bằng 

dụng cụ Vicat (chuyển dịch ASTM C451-08) 
 

TCVN 10654:2015 
Chất tạo bọt cho bê tông bọt. Phương pháp thử (chuyển 

dịch ASTM C976-12) 
 

TCVN 10655:2015 
Chất tạo bọt cho bê tông bọt. Yêu cầu kỹ thuật (chuyển 

dịch ASTM C869M-11) 
 

TCVN 10671:2015 
Sơn và vecni. Phép thử độ sâu ấn lõm (chuyển dịch ISO 

1520:2006)  
 

TCVN 10797:2015 Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn  

TCVN 10798:2015 Tấm BTCT đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường  

TCVN 10799:2015 Gối cống bê tông đúc sẵn  

TCVN 10800:2015 
BTCT thành mỏng đúc sẵn. Bể lọc chậm và bể chứa 

nước sinh hoạt (BUSADCO) 
 

TCVN 11109:2015 Cốt composit polymer (chuyển dịch GOST 31938-2012)  

TCVN 11110:2015 

Cốt composit polymer dùng trong kết cấu bê tông và địa 

kỹ thuật (chuyển dịch СТО 17 НОСТРОЙ 2.6.90-2014 

của Nga) 

 

TCVN 11243:2016 
Thép thanh dự ứng lực. Phương pháp thử kéo đồng bộ 

(chuyển dịch ASTM) 
 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) VỀ XÂY DỰNG (Phần 3) 
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

Nhà và công trình dân dụng, công nghiệp  

TCVN 3907:2011 Trường mầm non. Yêu cầu thiết kế  

TCVN 4205:2012 Công trình thể thao. Sân thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 4260:2012 Công trình thể thao. Bể bơi. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 4319:2012 
Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết 

kế. 
 

TCVN 4391:2009 Khách sạn. Xếp hạng  

TCVN 4451:2012 Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế  

TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 4514:2012 
Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết 

kế 
 

TCVN 4529:2012 Công trình thể thao. Nhà thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 4530:2011 Cửa hàng xăng dầu. Yêu cầu thiết kế  

TCVN 4601:2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước. Yêu cầu thiết kế  

TCVN 4602:2012 Trường trung cấp chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 4603:2012 Công trình thể thao. Yêu cầu sử dụng và bảo quản  

TCVN 4604:2012 Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế  

TCVN 5577:2012 Rạp chiếu phim. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 6223:2011 
Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Yêu cầu chung về 

an toàn 
 

TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê  

TCVN 8753:2011 Sân bay dân dụng.Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

(chuyển dịch ICAO) 

TCVN 8793:2011 Trường tiểu học. Yêu cầu thiết kế   

TCVN 8794:2011 Trường trung học. Yêu cầu thiết kế   

TCVN 9210:2012 Trường dạy nghề. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 9211:2012 Chợ. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 9212:2012 Bệnh viện đa khoa khu vực. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 9213:2012 Bệnh viện quận huyện. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 9214:2012 Phòng khám đa khoa khu vực. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở. Hướng dẫn thiết kế  

TCVN 9365:2012 Nhà văn hóa thể thao. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế  

TCVN 9369:2012 Nhà hát. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 9411:2012 Nhà ở liền kề. Tiêu chuẩn thiết kế  

Hệ thống kỹ thuật công trình  

TCVN 5687:2010 Thông gió, điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 6395:2008 Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt  

TCVN 6397:2010 

Thang cuốn và băng tải chở người. Yêu cầu an toàn về 

cấu tạo và lắp đặt (chuyển dịch EN 115:1995/AMD 1: 

1998) 

 

TCVN 7568:2013 
Hệ thống báo cháy (Phần 2, 4, 5, 6) (chuyển dịch ISO 

7240:2003) 
 

TCVN 7447:2010 

TCVN 7447:2011 
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp (chuyển dịch IEC 60364: 
2005) 

 

TCVN 7722:2007 

TCVN 7722:2013 
Đèn điện (Phần 1, 2) (chuyển dịch IEC 90598:1979/1987)  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

TCVN 7830:2012 
Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng 

lượng 
 

TCVN 7831:2012 
Máy điều hòa không khí không ống gió. Phương pháp 

xác định hiệu suất năng lượng 
 

TCVN 7878:2008 

TCVN 7878:2010 

Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường (Phần 

1, 2) (chuyển dịch ISO 1996:2003/2007) 
 

TCVN 8018:2008 
Âm học. Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà 

máy hở (chuyển dịch ISO 15664:2001) 
 

TCVN 8700:2011 
Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn 

thông. Yêu cầu kỹ thuật 
 

TCVN 8777:2011 

Âm học. Hướng dẫn kiểm soát tiếng ồn trong công sở và 

phòng làm việc bằng màn chắn âm (chuyển dịch ISO 

17624:2004) 

 

TCVN 9206:2012 
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. 

Tiêu chuẩn thiết kế 
 

TCVN 9207:2012 
Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công 

cộng. Tiêu chuẩn thiết kế 
 

TCVN 9208:2012 
Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công 

nghiệp 
 

TCVN 9312:2012 
Cách nhiệt. Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật 

liệu. Từ vựng (chuyển dịch ISO 9251:1987) 
 

TCVN 9313:2012 
Cách nhiệt. Các đại lượng vật lý và định nghĩa (chuyển 

dịch ISO 7345:1987) 
 

TCVN 9358:2012 
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công 

nghiệp. Yêu cầu chung 
 

TCVN 9385:2012 
Chống sét cho công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống (chuyển dịch BS 6651:1999) 
 

TCVN 9888:2013 Bảo vệ chống sét (Phần 1-4) (chuyển dịch IEC 62305:  
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Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

2010, phần 1-4)) 

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) VỀ XÂY DỰNG (Phần 4) 

Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

Công trình hạ tầng kỹ thuật  

TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 6696:2009 
Chất thải rắn. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Yêu cầu chung 

về bảo vệ môi trường 
 

TCVN 6705:2009 Chất thải rắn thông thường. Phân loại  

TCVN 7796:2009 Tiêu chuẩn bãi cắm trại du lịch  

TCVN 7956:2008 Nghĩa trang đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 7957:2008 
Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu 

chuẩn thiết kế 
 

TCVN 8270:2009 
Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng 

trong đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế 
 

TCVN 9412:2012 Mộ và bia mộ. Tiêu chuẩn thiết kế  

TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn. Yêu cầu thiết kế  

TCVN 10907:2015 Sân bay dân dụng. Mặt đường sân bay. Yêu cầu thiết kế  

TCVN 11364:2016 Sân bay dân dụng. Đường cất hạ cánh. Yêu cầu thiết kế  

 

Ghi chú:  

1. Các Tiêu chuẩn ngành (TCN, TCXD, TCXDVN) hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 

chưa được chuyển đổi thành Tiêu chuẩn quốc gia hoặc bị hủy bỏ không được liệt kê trong 

danh mục; 

2. Toàn văn các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do Bộ KHCN giữ bản quyền phát hành. 


