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HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QĐSỐ 2966/QĐ-UBND, 2967/QĐ-UBND LẬP 

DỰ TOÁN THEO PP LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thông tưsố 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân

công trong quản lý chi phí đầu tưxây dựng có hiệu lực từ ngày 01/05/2016. Điểm cần lưu ý trong Thông tư

này là mức lương vùng công bố nằm trong khoảng Min-Max, các địa phương phải tiến hành khảo sát giá 

nhân công thực tế tại địa phương và tiến hành công bố mức lương nhân công theo vùng.

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành QĐsố 2966/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là

2966) công bốĐơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và QĐsố 2967/QĐ-UBND (sau đây

gọi tắt là 2967) công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phần mềm ADTPro phiên bản 9.6.43 phát hành ngày 05/12/2016 đã nâng cấp các chức năng đáp ứng 

yêu cầu lập dự toán phù hợp QĐsố 2966/QĐ-UBND và QĐsố 2967/QĐ-UBND.

I. Tìm hiểu về Đơn giá nhân công xây dựng, Giá ca máy và thiết bị thi công theo công bố:

1. Đơn giá nhân công xây dựng:

Bảng đơn giá nhân công xây dựng công bố theo QĐ số 2966/QĐ-UBND được lập căn cứ theo hướng 

dẫn của Thông tưsố 05/2016/TT-BXD. Mức lương cơsơđầu vào để xác định đơn giá nhân công gồm 2 

vùng:

- Vùng II gồm: Thành phố Tây Ninh, Huyện Trảng Bàng và Huyện Gò Dầu. LNC2 = 2.320.000

đồng/tháng.

- Vùng III gồm: Huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu, Hòa Thành.

LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Bảng đơn giá nhân công xây dựng chỉ công bố đơn giá nhân công bậc chẵn, không công bố 

nhân công bậc lẻ như2,5/7; 2,7/7; 3,2/7; 3,5/7; 3,7/7; 4,5/7.

2. Giá ca máy và thiết bị thi công:

Bảng giá ca máy công và thiết bị thi công xây dựng công bố theo QĐ số 2967/QĐ-UBND đã được 

tính toán trên cơsở thông tưsố 06/2016/TT-BXD, nguyên giá ca máy theo thông tưsố 06/2010/TT-BXD,

định mức các hao phí theo QĐ số 1134/QĐ-BXD.

Giá nhiên liệu, năng lượng xác định tính giá ca máy là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi tiết 
nhưsau:

STT Nhiên liệu, năng lượng ĐVT Giá công bố Thuế BVMT VAT Đơn giá (chưa thuế VAT)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [8]
1 Dầu Diezel lít 11,910 1,500 10 10,963.64
2 Xăng lít 15,370 3,000 10 14,245.45
3 Điện Kwh 1,518
4 Dầu Mazut (3,0S) Lít 9,230 900 10 8,472.73

Cách tính giá nhiên liệu chưa bao gồm thuếGTGT:
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- [8] = ([4] - [5])/(1 + [6]/100) + [5]

- [8] = ([4] - [5])/1.1 + [5].

Mức lương cơsơđầu vào để xác định chi phí nhân côngđiều khiển máy thi công gồm 2 vùng:

- Vùng II gồm: Thành phố Tây Ninh, Huyện Trảng Bàng và Huyện Gò Dầu. LNC2 = 2.320.000
đồng/tháng.

- Vùng III gồm: Huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu, Hòa Thành.
LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng.

II. Áp dụng QĐsố 2966/QĐ-UBND, 2967/QĐ-UBND để lập dự toán xây dựng công trình:

Phần sau đây hướng dẫn áp dụng QĐ số2966/QĐ-UBND và 2967/QĐ-UBND lập dự toán theo 

phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình (Sử dụng bộ định mức xây dựng công trình, định mức 

chuyên ngành lập dự toán xây dựng công trình).

1. Bảng tổng hợp nhân công (sheet NC): Có thể chọn 1 trong 2 cách, chọn đơn giá nhân công theo

công bố tại QĐsố 2966/QĐ-UBND hoặc sử dụng chức năng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư

số 05/2016/TT-BXD. Cả hai cách này đều cho cùng một kết quả đơn giá nhân công xây dựng.

1.1 Đơn giá nhân công theo công bố: Nhấn chuột phải chọn  “Đơn giá nhân công theo công bố”

nhưhình sau:

Chọn văn bản công bố nhân công là 2966/QĐ-UBND, mức lương công bố chọn nhưsau:

1. Chọn mức lương 2.320.000 đồng/tháng (Khu vực thành phố Tây Ninh, Huyện Trảng Bàng và
Huyện Gò Dầu).

2. Chọn mức lương 2.154.000 đồng/tháng (Khu vực huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên,
Châu Thành, Bến Cầu và Hòa Thành).
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1.2 Tính lương nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD: Nhấn chuột phải chọn “Tính lương nhân

công (TT số 01/2015/TT-BXD; 05/2016/TT-BXD)” nhưhình sau:

Tại màn hình tính lương nhân công xây dựng chọn mức lương cơsở đầu vào nhưsau:

1. Chọn mức lương 2.320.000 đồng/tháng (Khu vực thành phố Tây Ninh, Huyện Trảng Bàng và
Huyện Gò Dầu).

2. Chọn mức lương 2.154.000 đồng/tháng (Khu vực huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên,
Châu Thành, Bến Cầu và Hòa Thành).
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Chọn “Chấp nhận”, phần mềm sẽ đưa kết quả tính lương nhân công vào cột “Lương ngày công” tại 

sheet NC.

Lưu ý: QĐsố 2966/QĐ-UBND không công bố đơn giá nhân công bậc lẻ, đơn giá nhân công bậc lẻ 

cập nhật trong phần mềm ADTPro được nhập liệu và tính toán trên cơsở nội suy từ nhân công bậc chẵn. Đề 

nghị lựa chọn cách thứ 2 (Tính lương nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD) để xác định đơn giá nhân khi

lập dự toán xây dựng công trình.

2. Bảng tổng hợp ca máy (sheet MAY): Có thể chọn 1 trong 2 cách, chọn Giá cá máy theo công bố 

địa phương công bố(ADTPro đã cập nhật dữ liệu) hoặc sử dụng chức năng tính giá ca máy 06/2016/TT-

BXD. Cả hai cách này đều cho cùng một kết quả.

2.1 Chọn Giá ca máy theo công bố địa phương:

Nhấn chuột phải chọn  “Giá ca máy theo công bố địa phương (cột giá gốc)…”nhưhình sau:

Chọn văn bản công bố giá ca máy là 2967/QĐ-UBND, mức lương công bố chọn nhưsau:
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1. Chọn mức lương 2.320.000 đồng/tháng (Khu vực thành phố Tây Ninh, Huyện Trảng Bàng và
Huyện Gò Dầu).

2. Chọn mức lương 2.154.000 đồng/tháng (Khu vực huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên,
Châu Thành, Bến Cầu và Hòa Thành).

Chọn “Chấp nhận”, phần mềm sẽ đưa giá ca máy theo công bố (do ADTPro cập nhật sẵn) vào cột 

Đơn giá ca máy (cột giá gốc) tại sheet MAY.

Lưu ý: Giá ca máy và thiết bị thi công công bố tại QĐ số 2967/QĐ-UBND tính với giá nhiên liệu 

công bố ngày 19/08/2016. Tại thời điểm lập dự toán , giá nhiên liệu có thay đổi tăng/giảm so với giá công bố 

ngày 19/08/2016 cần phải thực hiện thêm chức năng tính bù chênh lệch nhiên liệu.

2.2 Tính giá ca máy 06/2016/TT-BXD:

Ngoài cách sử dụng giá ca máy và thiết bị thi công theo công bố tại QĐ số 2967/QĐ-UBND để lập dự 

toán, phần mềm ADTPro còn cung cấp chức năng tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD. Để tính giá

ca máy theo Thông tưsố 06/2016/TT-BXD cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

Nhấn chuột phải vào cột giá gốc chọn “Tính giá ca máy 06/2016/TT-BXD (cột giá gốc)”.
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a. Khai báo giá nhiên liệu, năng lượng và hệ số chi phí nhiên liệu phụ:

Nhấn vào Chọn giá nhiên liệu theo công bố Petrolimex, tại màn hình chọn giá nhiên liệu, năng 
lượng, chọn QĐ hoặc thông cáo báo chí giá xăng dầu của Petrolimex công bố tại thời điểm lập dự toán.

b. Khai báo mức lương nhân công đầu vào tính giá ca máy:

Chọn mức lương cơsở đầu vào để tính giá ca máy, thiết bị thi công nhưsau:

1. Chọn mức lương 2.320.000 đồng/tháng (Khu vực thành phố Tây Ninh, Huyện Trảng Bàng và
Huyện Gò Dầu).

2. Chọn mức lương 2.154.000 đồng/tháng (Khu vực huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên,
Châu Thành, Bến Cầu và Hòa Thành).

Sau khi hoàn thành khai báo giá nhiên liệu, mức lương cơsở và hệ số chi phí nhiên liệu phụ, nhấn 

“Tính giá ca máy”, phần mềm ADTPro sẽ thực hiện tính giá ca máy theo đúng công bố tại QĐ số 

2967/QĐ-UBND.
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Lựa chọn in bảng tính giá ca máy: các phiên bản trước đây, phần mềm ADTPro chỉ hỗ trợ duy nhất 

một kiểu bảng tính giá ca máy, kiểu bảng dọc (Bảng phân tích bảng giá ca máy máy tương tự bảng phân 

phân tích đơn giá dự thầu), từ phiên bản 9.6.31 đã bổ sung theo tùy chọn tính theo bảng ngang hoặc bảng 

dọc.

Nhấn “Chấp nhận” phần mềm ADTPro sẽ đưa kết quả tính giá ca máy vào cột “Giá ca máy” tại 

sheet Máy, sử dụng giá ca máy này để lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình.

Hình sau đây minh họa Bảng giá ca máy, thiết bị thi công tính toán bởi ADTPro với thông tin đầu vào

gồm giá nhiên liệu, năng lượng, mức lương cơsở đầu vào, hệ số chi phí nhiên liệu phụ qui định tại QĐsố 

2967/QĐ-UBND, kết quả tính giá ca máy của phần mềm ADTPro hoàn toàn trùng khớp Bảng giá ca máy, 

thiết bị thi công do UBND tỉnh Tây Ninh công bốtại QĐsố 2967/QĐ-UBND.

Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm lập dự toán sẽ thay đổi (tăng/giảm) so với giá công bố ngày

19/08/2016 của Petrolimex. Sử dụng chức năng tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD để xác định 

chi phí máy thi công khi lập dự toán xây dựng công trình khu vực tỉnh Tây Ninh là phù hợp nhất.
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Lưu ý:

1. Từ tháng 07/2013, các đơn vị tưvấn tại tỉnh Tây Ninh đã quen thuộc với cách tính giá ca máy và
thiết bị thi công theo TT số 06/2010/TT-BXD để xácđịnh chi phí máy thi công lập dự toán công
trình. Do vậy chọn cách thứ 2 (Tính giá ca máy 06/2016/TT-BXD) để lập dự toán/dự thầu là phù
hợp nhất.

2. Nếu đã tính nhân công xây dựng và giá ca máy, thiết bị thi công với mức lươngđầu vào theo qui
định tại công văn số số 2966/QĐ-UBND, 2967/QĐ-UBND (vùng II: 2.320.000 đồng/tháng, vùng
III: 2.154.000 đồng/tháng). Tại bảng THKP mục chi phí nhân công (B1) và chi phí máy thi công
(C1) không cần nhân thêm hệ số điều chỉnh.

3. Một số loại máy, thiết bị thi công không có mã máy theo qui định tại QĐ số 1134/QĐ-BXD, phần 
mềm ADTPro đã bổ sung thêm bằng cách tham khảo máy qui định tại Thông tưsố 06/2010/TT-
BXD, các loại máy, thiết bị thi công bổ sung thêm này có mã hiệu máy bắt đầu từ M901.XXX và
M902.XXX.

 -/-


