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X6c {Iinh tlcrn gi6 nhin c6ng trong quin lf chi phi tIAu tu x6y dpng

theo Thdng tu s6 Of IZO|SITT-BXD ngiry 201312015 cta BQ Xiy dr5ng

Cin cir Luflt Xdy dpg s6 50/2014/QHl3;

Cin cri Nghi dinh s5 .,|03120144IE-CP ngdy llllll20l4 c:i,a Chinh phu vO

viQc quy ttlnh mirc lq*g t6i tnieu virng ddi v6i ngudi lao dgng lirm. viQc o doanh

nghiQp, hgp t5c x5, t6 hgp t6c, trang trpi, h6 gia dinh, c6 nhdn vir cdc co quan, td

chric co thu6 mu6n lao dgng theo hgp d6ng lao dQng.

Cdn cir Thdng tu s6 OI|\O|5/TT-BXD ngdy 20/312015. cua B0 Xdy dung

Hudng d6n x6'c dlnh don gi6 nh6n c6ng trong qu6n lf chi phi d6u tu x6y dUng;

Thgc hiQn chi dgo cta Chu tlch Uy ban tinh Nam Dinh tgi V6n ban

297ruBND-VP5 ngay 251 5l2}l5 vA viQc x6c dinh clcrn gi6 nh6n c6ng theo Th6ng

sti OtUZOtSITT-BXD ngiy 2}l3l20l5 ctra BQ Xdy d\mg,So Xdy dWng Nam D!

hudng d6n thgc hiQn nhu sau:

I. D6i tugng 6p dgng

. 1. C6c co quan, td chuc, c6 nhdn co li€n quan d6n quin ly chi phi dAu tu x6y

dWng cua dg 6n dAu tu xdy dWng sri dpng v6n ng6n srlch.nhi nudc vd v6n nhir nuoc

ngoiri ngdn s6ch; dp 6n thUc hiQn theo hinh thirc: Hgp d6ng xdy dpg - Kinh doanh

- 
-Cnuydn 

giao (BOT), Hqp. d6ng xdy dpg - Chuy6n giao - Kinh doanh (BTO),

Hqp <iOng iay arrg - Chuy6n giao (BT), Hqp ddng theo hinh thfc dtii t6c c6ng tu
(PfP) do co quan qu6n ly nhd nudc quin ly tr6n dia bin tinh Nam Dinh, thr;c hiQn

di6u chinh don gi6 nhdn c6ng theo hu&ng d6n niy.

2. Khuytin khfch c6c co quan, t6 chirc, cd nhdn co li6n quan d6n viQc qudn ly

chi phi dAu tu x6y dpg su dgng c6c r_rgu6n v6n kh6c thgc hiQn di6u chinh don gi6

nhdn c6ng theo hudng ddn niy.

II. Didu chinh tlcrn gi6 nhfin c6ng

l. C6ch tinh ctcrn gi6 nh6n c6ng

' Don gi6 nh6n cdng dugc x6c dinh theo cdng thfc sau:

GNc=LNsxHss (1)
1

x-
t

Trong do:

- GNc: don gi6 nh6n

dung.

c6ng tinh cho mQt ngAy cdng trgc ti6p sin xu6t x6y

dutoanf1.com
http://dutoanf1.com


- LNcr muc luong dAu vio dti x6c'dinh don gi6 nhdn c6ng cho mQt ngey c6ng
trgc ti6p sAn xuAt xdy dpg. Mirc lucrng ndy d6 bao g6m c6c- khodrn lucrng phu, c6c

khoAn phr; c6p Juu .dQne, pt u c6p khu u.u., php c6p khgng 6n dinh s{.x.u6t vd dd

tinh d6n c6c y6u t6 thi truong c6ng b6 tai Php lpc s6 I kdm theo Th6ng tu s6

011201S/TT-BXD ngAy 201312015 cua 89 XAy dpng.

Theo Danh mqc dia birn 6p dUng mric luong tOi tfriilu ving dugc quy dinh tai

Nghi dinh s6 l03l2O14ArD-CP ngey llllll2}l4 cria Chinh phri thi:

Dia bdn thdnh ph6 Nam Einh vir huygn M! Lqc thuQc vung II;

Dia birn c6c huygn con 14i tron!; tinh Nam Dinh thuQc virng III;

Trdn co so khAo s6t ctra B0 Xdy dUng vA mat bing gi6 nhdn c6ng trong xdy

dyng tr6n thl trudng lao dgng dugc c6ng bO tpi Php lye_ s6 01 ctra Th6ng tu s6

0t 1201 5/TT/BXD: :

+ Mtc luong dAu vdo (Lx6) d6 x6c dfnh don gi6 nhAn c6ng cho mQt ngay

cdng tai dia birn thAnh ph6 Nam Dinh vir huyQn My LQc (vung II):
2.150.000d/th6ng ( Hai triQu mQt trim ndm muoi nghin ddng).

+ Muc luong dAu viro (LNc) d6 x6c dinh don gia nhdn c6ng cho mQt ngey

cong tqi dia bdn c6c huyQn con lqi (vung III): 2.000.000d/th6ng ( Hai triQu d6ng).

Mric lucrng dAu viro (LNc) c6ng b6 tai Php.lgc. sti Ot cira Th6nq tu {'
01l2olS/TT/BXD sE dugc dugc B9 XAy dgng c6ng b6 di6u. chinh khi mat bang gi5

nhAn c6ng trong xdy dpng tr6n thi trqong lao dQng c6 sU bi6n dQng.

- Hcs: he s6 luong theo cAp b4c cira nhAn c6ng trgc ti6p s6n xuAt x6y d1mg,

theo Php lsc s6 02 kdm theo Th6ng tu sO OtlZOlslTT-BXD ngdy 2ol3l20l5 cta
BQ XAy dung;

t:26 ngiry lirm viQc trong th6ng.'

- BAng dcrn gi6 nhdn c6ng niy dugc tinh tren dfa birn thenh ph5 Nam Dinh
vh huyQn MI LQc (vung II) vi c6c huyQn con 14i (vung III).

- DOi vdi c6c !0 sO c6p bac c6ng tryc ti6p sin xuAt xdy dpg kh6ng c6 quy

dinh trong PhU lqc sO 02 kdm theo Thdng tu s6 01/2015/TT-BXD ngiy Z0l3l20l5
cua BQ XAy dgng, nhtmg co quy dinh trong,cac tap {1nh mftc do co quan nhi nudc

co thAm quydn .gng b6, viQc tfnh to6n he sd luong (Hce)theo cAp b4c c6ng nhdn 16'

dugc tinh to6n bang phuong ph6p nQi suy nhu sau:

Hcn= Ha +(H,-H6)xL (2)

Trong do:

* Hce: la he s6 lu.rng theo cAp bflc 16 cAn tinh to6n.

+ Ha: la hg sO lucrng theo c6p b?c c?n dudi theo Phu lpc s6 02 kdm theo

Th6ng tu s6 Oll2O1SITT-BXD ngdy 201312015 ctra B0 XAy dUng .

* Ht: la la he sO luong theo c6p b4c c4n tr€n Phg lpc s6 02 kdm theo Th6ng

tu s6 Ollz}ls/TT-BXD ngey 201312015 cta B0.X6y dpg.
+ L: ld he s6 16 ctra b$c thq cAn tinh to6n (vi dp: CAn tinh he s6 luong cua

bflc thq 3,5 thi L:0,5).
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Vi dp: Tinh to6n h9 s6 lucrng cua bfc thg 3,717 nh6m I, bi6t c6c hQ s6 luorg
cria bfc thq 317 nh6m I ld: 2,16 vd he s6 luong ctra bfc rhq 417 nh6m I ld: 2,55

Ap dpng c6ng thftc (2) ta c6: He s6 lucrng cira bic thg 3,717 nhom l:2,16
+ (2,5 5 -2,1 6)* 0,7 :2,433

Lwu y: Vi€c tinh todn hQ s6 luong theo cap bQc cong nhan theo phuong phdp
nQi suy vd tfnh trong citng m6t nh6m thq.

2. Phuong ph6p di6u chinh

Di6u chinh clon gi6,nh6n c6ng trong dg to6n x6y dpg c6ng trinh theo

phuong ph6p bir trt tryc ti6p gifra dcm gi6 nh6n c6ng m6i v6i dcrn gi6 nh61 c6ng

tfgng don gi5 x6y dpg 96.g trinh tinh Nam Di$ dd dusc c6ng b6 tai.Qu{:!dl!,
s6 2675IQE-UBND, s0 26761QD-UBND, s6 26771QD-UBND, s6 2678lQD-
IIBND, sO zOntqD-LlBND, Si5 ZOSo/QD-UBND ngay 3lll2l2o14 v€ viQc C6ng
UO g9 don gi6, xdy dpg c6ng trinh nlrr"r. 2014 bao g6m c6c t4p.don gi6: BAng g.ia

ca miry va itri€t bi thi .-Ongi bon gi6 x61 dpg cdng trinh - phAnrxdy dyng,.ph?,
kh6o s6t, phdn sira chfra,.ph6n l6p d4t, ph6n thi nghigm vqt ligu, cdu kiQn vd k6t ciu
x6y dpg, Quy€t dinh s6 3312014/QD-UBND ngdy 3lll2l20l4 vC viQc Ban hirnh

don gi6 dich vp c6ng fch d6 thi cria UBND tinh. Don giri nh6n cdng mdi x6c "d!nh
theo Th6ng tu OLI2O15/TT-BXD, dugc tinh cp th6 theo c6c bAng don gi6
c6ng tir bing I d6n bing 6 kdm theo hudng din ndy.

III. TA chrirc thuc hi6n

1. C6c t6 chirc, c6 nhdn khi lfp vi quin ly chi phi dAu u x6y dyng cdii
vdo ctinh mfc hiQn hanh vi don gi6 nhdn c6ng theo hudng d6n ndy d6 xilc dfi
quin lf don gi6 xdy dpng.9ng trinh theo dfng quy d!nh.

2. Cdc c6ng trinh, hang mpc c6ng trinh thUc hign lflp dU to6n, t6ng muc diu
tu ctia ciic 86o c6o nghidn cuu khi thi dAu tu x6y dpg ho{c 86o c6o kinh t6 - ky
thupt dAu tu x6y dgng, k6 tu ngay l5l5l2}15 di6u chinh dcrn gi6 nhdn cong theo

huong din niry.

3. Cic c6ng trinh, hang mpc c6ng trinh xdy dpg dd phO duyQt ttri€t t6 t<y

thuflt, thi€t kC b6n vE thi cdng, dg to6n nhtmg chua tri6n khai lga chgn nhd thAu

phii lap lpi, thAm dlnh vd ph6 duyQt dg to6n, gi6 g6i thAu theo hu6ng d5n ndy d6

thUc hi€n c6c budc ti6p theo quy clinh.-

4. Cdc c6ng trinh, heng mpc c6ng trinh x6y dpg dE thgc hiQn lga chgn nhd

thAu trudc ngiry 151512015, thi thgc hiQn theo quy6t dinh ph6 duyQt k6t qua h,ra

chgn nhir thdu.
' 

5 . Citc cdng trinh, \ane muc cdng trinh TaydUt g de kli k6t hq'p cl6ng thi ti6p
tpc thgc hiQn theo hqp d6ng de b, k6t, cp th6 d6i v6i timg hqp d6ng tuong ung

dugc xt ly nhu sau:

5.1. DOi v6i hqp d6ng theo dcrn gi6 di6u chinh:

Chtr dAu tu, nhd thlu thi c6ng,'tu v6n gi6m s6t vd c6c b6n co li6n quan ki6m ke,

lfp bi6n bin x5c nlr0n khOi tuq,ng"xay dUng d6,thgc hien d6n hdt ngiry l4l5l20l5 vir

.hiu tr6.h nhiQm uC t t Oi lugng ki6m ke d6. Kh6i lugng x6y dpg cbn lpi thr,rc hign tu

"1
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!g.ay l5l5l20l5 thi diAu chinh gi6 hAp d6ng theo hu6ng d6n nhy vir tru ty lg'giAm
thAu tucrng ung (n6u co).

5.2. D6i vdi hqp d6ng trgn g6i, hqrp d6ng theo dcyn gi6 c6 dinh:

Thyc hi€n theo hqp d6ng da ki k6t, kh6ng di6u chinh dq to6n x6y dung
c6ng trinh ho{c gi6 goi thAu. Trucrng hqp dac tht thi chu dAu tu l4p h6 so giAi
trinh, b6o ciio nguoi quyiSt dinh dAu tu xem xdt, quy6t dinh.

5.3. D6i vdi c6c lopi hqp d6ng kh6c:

.. ThUc hiQn theo hqp d6ng dq t i k6t. Trong trudng bqp .O vu0ng mic thi chu
diu tu b6o c6o nguoi quytit dinh dAu tu xem xdt, gi6i quyiSt.

6. Gi6 g6i thAu, dr,r to6n khi di6u chinh phii duqc th6m dinh vir ph6 duyQt

theo dring quy dinh, nhrmg t6ng chi phi kh6ng dugc vugt t6ng mfc dAu tu dE ph6
duygt. Truong hqp. vugt t6ng mfc dAu tu thi chu dAu tu c6 trdch nhiQm b6o c6'o

nguoi quy6t dinh diu tu xem xdt, quy6t dinh theo dring quy dinh hiQn hinh.

7. Nhirng c6ng trinh, hang mpc c6ng trinh x6y dpng str dpng v6n ng6n s6ch

nhh nurvc vd v6n nhir nudc ngoiri ngan s6ch thUS hiQn tr€n dia bdn tinh Nam pi$
nhmg do c6c BQ, Nginh quy€t dinh ddu tu thi viQc l4p, di6u chinh t6ng.mtic ddu
tu, du to6n chi phi x6y dUng c6ng trinh, gi6 g6i thAu vd nhirng v6n dE c6 li6n quan,

,J.Ag

chu dAu tu thr,rc hiQn theo hy*g ddn ndy vi hucrng ddn cua BQ, Nginh. Truong.
hgp.co vuong mdc thi chu ddu tu phAi b6o crio ngudi quy6t dinh d6u tu xem x6t,
quydt d!nh.

t ,1 t 'A 
' 

' 'Trong qu6 trinh thyc hign, n6u co vucrng mdc d6_ngh! c6c dcrn vi ph6n 6nh
kip thoi bang vln bAn vA So Xdy dpg d6 dugc hudng d6n ho4c So X6y dpg t6ng
hq p, trinh UBND tinh xem xet, quy6t dinh./. fhd--

Noi nhin :
- TT. Tinlr uy; 

I

- TT. HDND Tinh: | (Dd brio cao)
- TT. UBND TinhJ
- VP3l VP5 UBND Tinh ND;
- Cdc So, Ban, Nganh;
- UBND-TP Nam Dinh. Phong QLDT TP:
- UBND c6c Huygn, c6c phong CT huyQn;
- Cdc Ban QLDA clruydn ngirnh, khu vgc;
- C6c Doanh nghiQp hoat dQng x6y dpng;
- Ldnh d4o 36'XAy dsng;
- Vi€n Quy ho4ch xAy dgng;
- TT ki6rn dinh ih6t lueng CTXD;
- C6c phong chuydn m6n, Thanh tra So XD;
- Website So'XAy dung ND ;

- Lu'u: VT, P.QLHDXD.

GIAM OOC

vr vi6t ThiQu

Lre,s

t E;[9
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Đơn giá nhân công: Lương công nhân trực tiếp xây dựng 

 Bảng số 1: Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công xây dựng 

 Bảng số 1.1: Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công công nhân xây dựng nhóm I 

Đơn vị tính: Đồng/ngày công 

Cấp bậc công nhân Hệ số lương Đơn giá nhân công  Vùng II Đơn giá nhân công  Vùng III 

1 1,55 128.173 119.231 

2 1,83 151.327 140.769 

2,5 1,995 164.971 153.462 

2,7 2,061 170.429 158.538 

3,0 2,160 178.615 166.154 

3,2 2,238 185.065 172.154 

3,5 2,355 194.740 181.154 

3,7 2,433 201.190 187.154 

4,0 2,550 210.865 196.154 

4,2 2,642 218.473 203.231 

4,5 2,780 229.885 213.846 

4,7 2,872 237.492 220.923 

5,0 3,010 248.904 231.538 

5,2 3,120 258.000 240.000 

5,5 3,285 271.644 252.692 

6,0 3,560 294.385 273.846 

7,0 4,200 347.308 323.077 
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Bảng số 1.2: Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công công nhân xây dựng nhóm II 

Đơn vị tính: Đồng/ngày công 

Cấp bậc công nhân Hệ số lương Đơn giá nhân công  Vùng II Đơn giá nhân công  Vùng III 

1 1,760 145.538 135.385 

2 2,070 171.173 159.231 

2,5 2,255 186.471 173.462 

2,7 2,329 192.590 179.154 

3,0 2,440 201.769 187.692 

3,2 2,524 208.715 194.154 

3,5 2,650 219.135 203.846 

3,7 2,734 226.081 210.308 

4,0 2,860 236.500 220.000 

4,2 2,962 244.935 227.846 

4,5 3,115 257.587 239.615 

4,7 3,217 266.021 247.462 

5,0 3,370 278.673 259.231 

5,2 3,488 288.431 268.308 

5,5 3,665 303.067 281.923 

6,0 3,960 327.462 304.615 

7,0 4,650 384.519 357.692 

 Ghi chú:  

     a) Nhóm I: 

 - Mộc, nề, sắt, bê tông, cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất; 

 - Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng); 

 - Vận hành các loại máy xây dựng ; 

  b) Nhóm II: Các công tác không thuộc nhóm I 
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Bảng số 2: Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công kỹ sư trực tiếp 

 

Cấp bậc kỹ sư  I II III IV V VI VII VIII 

Hệ số lương  2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 3,89 4,2 4,51 

Đơn giá nhân công vùng II 193.500 219.135 244.769 270.404 296.038 321.673 347.308 372.942 

Đơn giá nhân công vùng III 180.000 203.846 227.692 251.538 275.385 299.231 323.077 346.923 

   

Ghi chú: Đối với kỹ sư trực tiếp thực hiện các công việc được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành, cấp bậc, hệ số lương 

áp dụng theo bảng số 2. 
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Bảng số 3:  Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công nghệ nhân 

 

Cấp bậc nghệ nhân I II 

Hệ số lương 6,25 6,73 

Đơn giá nhân công vùng II 516.827 556.519 

Đơn giá nhân công vùng III 480.769 517.692 

  

Ghi chú: 

Đối với nghệ nhân trực tiếp thực hiện một số công tác trong xây dựng, được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành 

thì áp dụng theo cấp bậc, hệ số lương tại bảng số 3. 
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Bảng số 4:  Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công công nhân lái xe 

 

Cấp bậc công nhân I II III IV 

Nhóm xe Hệ số lương 

Nhóm I 2,18 2,57 3,05 3,6 

Đơn giá nhân công vùng II 180.269 212.519 252.212 297.692 

Đơn giá nhân công vùng III 167.692 197.692 234.615 276.923 

Nhóm II 2,51 2,94 3,44 4,05 

Đơn giá nhân công vùng II 207.558 243.115 284.462 334.904 

Đơn giá nhân công vùng III 193.077 226.154 264.615 311.538 

Nhóm III 2,99 3,5 4,11 4,82 

Đơn giá nhân công vùng II 247.250 289.423 339.865 398.577 

Đơn giá nhân công vùng III 230.000 269.231 316.154 370.769 

 Ghi chú: 

a) Nhóm 1: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, rơ moóc, ô tô tưới nước, ô tô tải có gắn cần trục tải trọng dưới 7,5T; cần trục ô tô sức 

nâng dưới 7,5T; xe hút mùn khoan; ô tô bán tải; xe ô tô 7 chỗ dùng trong công tác khảo sát; xe hút chân không dưới 10 tấn; máy nén thử 

đường ống công suất 170CV. 

b) Nhóm 2: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, ô tô tưới nước, rơ moóc tải trọng từ 7,5T đến dưới 25T; ô tô tải có gắn cần trục tải trọng 

từ 7,5T đến dưới 25T; cần trục ô tô sức nâng từ 7,5T đến dưới 25T; ô tô đầu kéo dưới 200CV: ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng 

dưới 14,5m3; xe bơm bê tông; máy phun nhựa đường. 

c) Nhóm 3: Ô tô tự đổ, rơ moóc tải trọng từ 25T trở lên; ô tô đầu kéo từ 200CV trở lên; ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng từ 

14,5m3 trở lên; cần trục ô tô sức nâng từ 25T trở lên. 
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Bảng số 5. Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công của thợ điều khiển tàu, thuyền, thiết bị khác  

 Bảng số 5.1: Cấp bậc, hệ số lương đơn giá nhân công của thuyền trưởng, thuyền phó, máy 1, máy 2 của tàu, ca nô, cần cẩu nổi, 

búa đóng cọc nổi và tàu đóng cọc 

 

Chức danh 

Nhóm 1 Nhóm 2 

Cấp bậc thợ 

I II I II 

Hệ số lương 

1. Thuyền trưởng 3,73 3,91 4,14 4,36 

Đơn giá nhân công vùng II 308.442 323.327 342.346 360.538 

Đơn giá nhân công vùng III 286.923 300.769 318.462 335.385 

2. Thuyền phó 1, máy 1 3,17 3,3 3,55 3,76 

Đơn giá nhân công vùng II 262.137 272.885 293.558 310.923 

Đơn giá nhân công vùng III  243.846 253.846 273.077 289.231 

3. Thuyền phó 2, máy 2  2,66 2,81 2,93 3,1 

Đơn giá nhân công vùng II 219.962 232.365 242.288 256.346 

Đơn giá nhân công vùng III 204.615 216.154 225.385 238.462 

Ghi chú: 

      a) Nhóm 1: Tàu, ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV.  

      b) Nhóm 2: Tàu, ca nô có công suất máy chính trên 150CV; cần cẩu nổi; tàu đóng cọc. 
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Bảng số 5.2: Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công của thủy thủ, thợ máy, thợ điện 

 

Chức danh 

Cấp bậc thợ  

I II III IV 

Hệ số lương  

1. Thuỷ thủ 1,93 2,18 2,51 2,93 

Đơn giá nhân công vùng II 159.596 180.269 207.558 242.288 

Đơn giá nhân công vùng III 148.462 167.692 193.077 225.385 

2. Thợ máy, thợ điện 2,05 2,35 2,66 2,99 

Đơn giá nhân công vùng II 169.519 194.327 219.962 247.250 

Đơn giá nhân công vùng III 157.692 180.769 204.615 230.000 
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Bảng số 5.3: Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công của thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông 

 

Chức danh theo nhóm tàu 

Tàu hút dưới 150m
3
/h 

Tàu hút từ 150m3/h  đến 

300m3/h 

Tàu hút trên 300m
3
/h, tàu 

cuốc dưới 300m
3
/h 

Cấp bậc thợ 

I II I II I II 

Hệ số lương 

1. Thuyền trưởng 3,91 4,16 4,37 4,68 4,88 5,19 

Đơn giá nhân công vùng II  323.327 344.000 361.365 387.000 403.538 429.173 

Đơn giá nhân công vùng III 300.769 320.000 336.154 360.000 375.385 399.231 

2. Máy trưởng 3,5 3,73 4,16 4,37 4,71 5,07 

Đơn giá nhân công vùng II  289.423 308.442 344.000 361.365 389.481 419.250 

Đơn giá nhân công vùng III 269.231 286.923 320.000 336.154 362.308 390.000 

3. Điện trưởng  4,16 4,36 

Đơn giá nhân công vùng II   344.000 360.538 

Đơn giá nhân công vùng III  320.000 335.385 

4. Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 3,48 3,71 4,09 4,3 4,68 4,92 

Đơn giá nhân công vùng II  287.769 306.788 338.212 355.577 387.000 406.846 

Đơn giá nhân công vùng III 267.692 285.385 314.615 330.769 360.000 378.462 

5.Kỹ thuật viên cuốc 2 3,17 3,5 3,73 3,91 4,37 4,68 

Đơn giá nhân công vùng II  262.135 289.423 308.442 323.327 361.365 387.000 

Đơn giá nhân công vùng III 243.846 269.231 286.923 300.769 336.154 360.000 
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Bảng số 5.4: Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công của thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc, tàu đào gầu ngoạm nạo vét biển 
 

Chức danh theo nhóm tàu 

Từ 300m
3
/h  đến 800m

3
/h Từ 800m3/h trở lên 

Cấp bậc thợ 

I II I II 

Hệ số lương 

1. Thuyền trưởng tàu hút bụng 5,19 5,41 5,41 5,75 

Đơn giá nhân công vùng II  429.173 447.365 447.365 475.481 

Đơn giá nhân công vùng III 399.231 416.154 416.154 442.308 

2. Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu 

đào gầu ngoạm 4,92 5,19 5,19 5,41 

Đơn giá nhân công vùng II  406.846 429.173 429.173 447.365 

Đơn giá nhân công vùng III 378.462 399.231 399.231 416.154 

3. Điện trưởng tàu hút, tàu cuốc;  

kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 2 tàu hút bụng;  

kỹ thuật viên cuốc 2 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm. 

 

 

4,37 

 

 

4,68 

 

 

4,68 

 

 

4,92 

Đơn giá nhân công vùng II 361.365 387.000 387.000 406.846 

Đơn giá nhân công vùng III 336.154 360.000 360.000 378.462 

4. Máy 2; kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu 

đào gầu ngoạm 4,68 4,92 4,92 5,19 

Đơn giá nhân công vùng II  387.000 406.846 406.846 4293173 

Đơn giá nhân công vùng III 360.000 378.462 378.462 399.231 

5. Thuyền phó  tàu cuốc, kỹ thuật viên cuốc 2 tàu hút;  4,16 4,37 4,37 4,68 

Đơn giá nhân công vùng II  344.000 361.365 361.365 387.000 

Đơn giá nhân công vùng III 320.000 336.154 336.154 360.000 
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Bảng số 6: Cấp bậc, hệ số lương, đơn giá nhân công thợ lặn 

 

Chức danh 

Cấp bậc thợ  

I II III IV 

Hệ số lương  

1. Thợ lặn 2,99 3,28 3,72 4,15 

Đơn giá nhân công vùng II  247.250 271.231 307.615 343.173 

Đơn giá nhân công vùng III 230.000 252.308 286.154 319.231 

2. Thợ lặn cấp I 4,67 5,27 

 

Đơn giá nhân công vùng II  386.173 435.788 

Đơn giá nhân công vùng III 359.231 405.385 

3. Thợ lặn cấp II 5,75 

 

Đơn giá nhân công vùng II  475.481 

Đơn giá nhân công vùng III 442.308 
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