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3.2.2 Yêu cầu 3.1.4.2 và 3.1.4.3 không áp dụng cho cửa hay cổng là bộ phận của 
thang máy. 

3.3 Giải thích từ ngữ 

3.3.1 Cầu thang: Bộ phận có các bậc, chiếu tới và có thể có chiếu nghỉ để người 
di chuyển giữa các cao độ. 

3.3.2 Cầu thang xoắn: Cầu thang xây xung quanh một cột hoặc khoảng trống ở 
giữa. 

3.3.3 Vế thang: Bộ phận của cầu thang có các bậc liên tục. 

3.3.4 Bản bậc vát: Bản bậc có mũi bậc không song song với mũi bậc hoặc cạnh 
chiếu tới, chiếu nghỉ phía trên nó. 

3.3.5 Chiều cao bậc thang: Chiều cao giữa các bậc thang liền kề. 

3.3.6 Chiều rộng bậc thang: Kích thước theo phương ngang từ phía trước ra 
phía sau bậc trừ đi các phần mà bậc trên nó trùm lên. 

3.3.7 Đường dốc: Đường có độ dốc lớn hơn 1:20 được thiết kế để cho người và 
phương tiện di chuyển giữa các sàn, nền có cao độ khác nhau. 

3.4 Các yêu cầu cụ thể 

3.4.1 Cầu thang  

3.4.1.1 Độ dốc của cầu thang - chiều cao và chiều rộng bậc thang 

a) Chiều cao và chiều rộng của tất cả các bậc thang phải thoả mãn yêu cầu 
về kích thước cho ở Bảng 3.1, đồng thời tổng của hai lần chiều cao cộng 
với chiều rộng bậc thang (2H+B) không nhỏ hơn 550mm và không lớn hơn 
700mm (trừ cầu thang nêu ở điểm b) dưới đây). 

b) Cầu thang trong cơ sở giáo dục mầm non có chiều cao bậc tối đa là 120 
mm.  

c) Kích thước bậc thang được xác định theo Hình 3.1. 

d) Trong những công trình tập trung đông người, độ dốc lớn nhất của lối đi 
giữa các hàng ghế ngồi là 350. 
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Bảng 3.1. Giới hạn chiều cao và chiều rộng bậc thang 

STT Loại cầu thang Chiều cao tối đa 
(mm) 

Chiều rộng tối thiểu 
(mm) 

1 Cầu thang của các công trình 
công cộng 

180** 280* 

2 Cầu thang nhà ở 190** 250 

CHÚ THÍCH: 
* Nếu diện tích một sàn của công trình nhỏ hơn 100m2, cho phép chiều rộng bậc tối 
thiểu là 250mm. 
** Chiều cao bậc lớn nhất đối với cầu thang dùng cho người tàn tật cần đáp ứng yêu 
cầu của Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng.  

 
Hình 3.1. Đo chiều cao và chiều rộng bậc thang 

3.4.1.2 Cấu tạo bậc thang 

a)  Mặt bậc thang phải ngang phẳng. Bậc thang có thể hở nhưng mặt bậc 
phải trùm lên nhau ít nhất 16mm.  

b) Tất cả các cầu thang có bậc hở nếu có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì khe 
hở không được cao quá 100mm. 

3.4.1.3 Chiều cao thông thuỷ 

Chiều cao thông thuỷ đối với các cầu thang và lối đi ít nhất là 2m. Cách xác 
định chiều cao thông thuỷ được thể hiện ở Hình 3.2. 

 

Chiều rộng bậc (B) 

Các bậc không có cổ 
bậc phải trùm lên nhau 
ít nhất 16mm 

Mặt trên của bậc thang 
Chiều cao 
bậc (H) 

Chiều rộng bậc (B) 

Chiều rộng bậc được tính 
từ mũi bậc này đến mũi 
bậc khác 

Cổ bậc
Mặt trên của bậc thang 
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Hình 3.2. Đo chiều cao thông thuỷ của cầu thang 
3.4.1.4 Chiếu tới, chiếu nghỉ 

a) Chiều dài và rộng của mỗi chiếu tới, chiếu nghỉ ít nhất phải bằng chiều 
rộng nhỏ nhất của vế thang.  

b) Chiếu tới, chiếu nghỉ cần phải ngang phẳng.  

3.4.1.5 Các loại cầu thang đặc biệt 

a)  Cầu thang có bản bậc vát 

Chiều rộng của bậc vát được đo như sau: 

- Nếu chiều rộng của vế thang nhỏ hơn 1 m, đo ở giữa bậc. 

- Nếu chiều rộng của vế thang từ 1 m trở lên, đo tại vị trí cách hai bên 270 
mm.  

Cầu thang được coi là đảm bảo yêu cầu đặt ra nếu chiều cao và chiều rộng 
bậc đáp ứng các yêu cầu 3.4.1.1. 

Chiều rộng nhỏ nhất của các bậc vát là 50mm (xem Hình 3.3). 

Nếu cầu thang bao gồm cả các bậc thẳng và các bậc vát thì chiều rộng của 
các bậc vát không được nhỏ hơn chiều rộng của các bậc thẳng. Các bậc 
thẳng cũng phải đáp ứng yêu cầu 3.4.1.1. 

b)  Cầu thang xoắn  

Đối với cầu thang trong khu vực chật hẹp không sử dụng cho quá một phòng 
có người sử dụng thì cho phép cầu thang có chiều rộng bậc nhỏ hơn các yêu 
cầu của Quy chuẩn này. 

ít nhất 2m 
Chiều cao thông 
thuỷ thấp nhất  ít nhất 2m 

ít nhất 2m 

Chiếu tới/chiếu nghỉ 

Vế thang 

Đường 
mũi bậc Chiếu tới 
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Hình 3.3 Đo kích thước cầu thang có bản bậc vát 
3.4.1.6 Tay vịn cho cầu thang 

Cầu thang phải có tay vịn ít nhất một bên nếu vế thang có chiều rộng dưới 1 
m, có tay vịn ở cả hai bên nếu vế thang rộng hơn 1 m (trong trường hợp một 
bên là tường thì cho phép không có tay vịn ở bên tường). Tay vịn phải kéo dài 
phủ hết hai bậc thang cuối cùng trong các công trình công cộng hoặc công 
trình có người tàn tật sử dụng. 

3.4.1.7 Lan can cầu thang 

a)  Vế thang, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can bảo vệ ở các cạnh hở. 

b)  Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi lui tới, lan can cần đảm bảo các 
yêu cầu sau : 

+ khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 100mm; 

+ không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can. 

Chiều rộng thang 
nhỏ hơn 1m 

Chiều rộng bậc tại chỗ 
thu hẹp ít nhất là 50mm 

Đo chiều rộng thang tại tâm bậc thang; đo theo đường 
cong thang ngay cả khi thang có dạng hình chữ nhật. 

Chiều rộng thang 
1m hoặc lớn hơn 

Chiều rộng 
thang  

Chiều dài chiếu 
nghỉ đo ở đường 
tâm 

270mm 270mm 

Bằng 
nhau 

Bằng 
nhau 

Chiều rộng bậc không 
nhỏ hơn quy định 3.4.1.1 

Chiều rộng bậc không 
lớn hơn quy định 3.4.1.1 
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c)  Chiều cao tối thiểu của lan can được quy định ở Bảng 3.2. 

Bảng 3.2 Chiều cao tối thiểu của lan can 

Công trình Vị trí Chiều cao tối thiểu 
(mm) 

Lô-gia và sân thượng ở các 
vị trí cao từ 9 tầng trở lên. 

1400 

Vế thang, đường dốc 900 

Nhà ở, cơ quan, trường 
học, công sở và các công 
trình công cộng 

Các vị trí khác 1100 

530mm trước ghế ngồi cố 
định 

800 

Vế thang, đường dốc 900 

Nơi tập trung đông người 

Các vị trí khác 1100 

3.4.2 Đường dốc 

3.4.2.1 Độ dốc lớn nhất của đường dốc không được vượt quá 1:12 đối với công 
trình công cộng và 1:10 đối với nhà chung cư. 

3.4.2.2 Tất cả các đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có chiều cao thông thuỷ tối 
thiểu là 2m. 

3.4.2.3 Cần đảm bảo đường dốc không có vật cản cố định, bề mặt đường dốc phải 
được cấu tạo chống trượt. 

3.4.2.4 Đường dốc có chiều rộng nhỏ hơn 1m phải có tay vịn ở ít nhất một bên. Nếu 
rộng hơn thì phải có tay vịn ở cả hai bên. Đường dốc nối hai cao độ cách 
nhau dưới 600mm không bắt buộc phải có tay vịn. 

Chiều cao tay vịn phải từ 900mm đến 1000mm. Tay vịn phải là chỗ tựa chắc 
chắn và cho phép nắm chặt được.  

Tay vịn của đường dốc dành cho người tàn tật cần tuân thủ Quy chuẩn xây 
dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng. 

3.4.2.5 Đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can che chắn tại các cạnh hở 
như đối với cầu thang 

3.4.3 Lan can và rào chắn  

3.4.3.1 Lan can cho người đi bộ 

a)  Phải có lan can chắn các cạnh trống của sàn, ban công, lôgia, mái (bao 
gồm cả giếng trời và các lỗ mở khác), và các nơi khác có người đi lại. Ở 
ga ra ô tô phải có lan can những nơi có người đi lại nhưng không bắt buộc 
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CHƯƠNG 7 CHỐNG ỒN  
 

7.1 Yêu cầu chung 
Nhà ở và công trình công cộng phải có khả năng chống ồn lan truyền giữa 
các bộ phận trong công trình và từ các bộ phận của công trình liền kề. 

7.2 Các yêu cầu cụ thể  
Tường, vách, cửa, sàn của các phòng phải đạt yêu cầu cách âm như Bảng 
7.1.  

Bảng 7.1. Chỉ số cách âm tối thiểu đối với tường, vách, cửa và sàn 

S 
T 
T 

Tên và vị trí kết cấu ngăn che Chỉ số cách âm  
không khí, dB 

Chỉ số cách âm 
va chạm,  dB 

1 Sàn giữa các phòng ở kiểu căn hộ chung 
cư 

45 

 

73 

 

2 Sàn giữa các phòng ở với tầng hầm, tầng 
đệm, phòng áp mái 

40 

 

- 

 

3 Sàn giữa phòng ở với các cửa hàng phía 
dưới 

50 

 

73 

 

4 Sàn giữa phòng ở với các phòng phía dưới 
dùng để hoạt động thể thao, làm quán cà 
phê giải khát, hoặc phục vụ hoạt động công 
cộng tương tự 

55 

 

73 

 

5 Tường và vách giữa các căn hộ, giữa các 
phòng ở của căn hộ với cầu thang, phòng 
đệm, sảnh 

 

45 

 

- 

6 Tường giữa phòng ở của căn hộ và cửa 
hàng 

50 

 

- 

7 Vách không có cửa giữa các phòng ở, giữa 
bếp với phòng ở của một căn hộ; vách giữa 
phòng ở với khu vệ sinh của một căn hộ 

40 

 

- 

8 Cửa đi hướng ra cầu thang, sảnh, hành 
lang 

20 - 

 


