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HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG

TƯSỐ 10/2019/TT-BXD VỚI QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/QĐ-SXD

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tưhướng dẫn thực hiện Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP gồm: Thông tưsố 09/2019/TT-BXD, 10/2019/TT-BXD, 11/2019/TT-BXD, 15/2019/TT-

BXD và 16/2019/TT-BXD, các thông tưnày có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

Theo quy định thực hiện chuyển tiếp, các dự án chưa ký hợp đồng thi công trước ngày 15/02/2020 cần 

phải điều chỉnh áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tưsố 10/2019/TT-BXD (sau đây gọi tắt là định 

mức 10). Để áp dụng định mức 10 cần phải có đơn giá nhân công công bố theo hướng dẫn Thông tưsố 

15/2019/TT-BXD (sau đây gọi tắt TT 15) và giá ca máy, thiết bị thi công công bố theo Thông tưsố 

11/2019/TT-BXD (sau đây gọi tắt là TT 11).

Ngày 26/03/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 1716/UBND-KH hướng dẫn xử lý 

chuyển tiếp đối với công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong khi chờ công bố đơn giá nhân

công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo hướng dẫn của công văn này,

các dự án, gói thầu chưa ký hợp đồng thực hiện trước ngày 15/02/2020 phải cập nhật định mức mới của Bộ 

Xây dựng ban hành kèm theo Thông tưsố 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tiếp theo công văn số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS hướng dẫn việc xác định đơn giá xây dựng 

công trình trong thời gian chờ công bốđơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh 

LâmĐồng. Ngày 11/06/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-SXD công

bố đơn giá nhân công xây dựng và phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tháng 5 

và 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 15/07/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-SXD công bố 

đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

LâmĐồng. Nhưvậy, với cách công bố giá ca máy và thiết bị thi công theo QĐ số 105/QĐ-SXD, từ ngày

15/07/2020 cácđơn vị khi lập dự toán không cần sửdụng chức năng tính giá ca máy theo TT 11/2019/TT-

BXD.

Phần mềm ADTPro phiên bản 10.1.46 phát hành ngày 30/07/2020 đã cập nhật đầy đủ dữ liệu đơn giá

nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý III năm 2020, nâng cấp chức năng đáp

ứng yêu cầu lập dự toán phù hợp Quyết định số 105/QĐ-SXD.

Hiện nay, địa phương chưa công bố đơn giá xây dựng công trình theo định mức 10/2019/TT-BXD.

Nhưvậy, để lập dự toán, các đơn vị phải chọn phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình (phương pháp
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thứ ba khi sử dụng phần mềm ADTPro). Với bất kỳ phương pháp lập dự toán nào, cách nhập giá vật liệu là

nhưnhau, phần sau đây chỉ tập trung hướng dẫn cách xác định đơn giá nhân công, chọn giá ca máy và thiết 

bịthi công công bốtheo Quyết định số 105/QĐ-SXD.

1. Tải dữ liệu định mức 10/2019/TT-BXD:

1.1 Tải định mức 10/2019/TT-BXD lần đầu: Trường hợp trên máy tính người dùng chưa tồn tại 

định mức 10/2019/TT-BXD, thực hiện theo hướng dẫn sau đây: 

Từ menu Tiện íchTải đơn giá các tỉnh/thành phố, nhấn nút download để tải về.

1.2 Đã tồn tại định mức 10/2019/TT-BXD: Trường hợp trên máy tính đã tồn tại định mức 

10/2019/TT-BXD, người dùng muốn tải lại dữ liệu mới nhất, thực hiện theo hướng dẫn sau đây: 

Từ menu Tiện ích  Tải đơn giá các tỉnh/thành phố, nhấn chuột phải lên dòng dữ liệu định mức 

10/2019/TT-BXD chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phốthực hiện theo chỉ dẫn để dữ liệu.

2. Khai báo đơn giá và phương pháp lập dự toán:

2.1 Trường hợp chuyển tiếp: Thay đổi từ bộ đơn giá xây dựng công trình áp dụng định mức cũ

(1776, 1777, 1091, 1172, 588, 235, 1264,..) nhưbộ đơn giá Lâm đồng, Lâm đồng (2016, 2017, 2018) sang

áp dụng định mức ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD.

Lưu ý: Trước khi thực hiện thay đổi bộ đơn giá đang áp dụng định mức cũ sang áp dụng định mức 
10, cần phải thực hiện sao lưu dữ liệu công trình cũ (tập tin .dat).

Từ menu Hồ sơ Đổi tên hạng mục, giá thông báo, PP lập dự toán chọn Thay đổi Đơn giá thực 

hiện theo chỉ dẫn của phần mềm để chuyển sang áp dụng đơn giá định mức 10/2019/TT-BXD.
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Tại màn hình Thay đổi đơn giá tỉnh/thành phố đang sử dụng lựa chọn dữ liệu 10/2019/TT-BXD
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2.2 Trường hợp áp dụng định mức 10 để xác định tổng mức đầu tưcho dự án mới:

Trường hợp tạo hạng mục công trình mới, khai báo đơn giá và phương pháp lập dự toán nhưhình sau

đây:

3. Bảng tổng hợp nhân công (sheet NC): tại sheet NC, nhấn chuột phải chọn “Tính lương nhân

công (TT số 15/2019/TT-BXD)” nhưhình sau:

Tại màn hình tính lương nhân công xây dựng (Thông tưsố 15/2019/TT-BXD), nhấn nút Nhập đơn

giá công bố, chọn văn bản công bố đơn giá nhân công là 105/QĐ-SXD, chọn vùng (địa bàn) nhưsau:

1. Chọn vùng II (Công trình khu vực thành phố Đà lạt và thành phố Bảo Lộc).
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2. Chọn vùng III (Công trình khu vực huyện Đức Trọng, huyện Di Linh).

3. Chọn vùng IV (Công trình khu vực các huyện còn lại).

Sau khi chọn vùng, phần mềm sẽ tự động cập nhật đơn giá nhân công công bố kèm theo quyết định số

105/QĐ-SXD, nhấn nút X (close), phần mềm ADTPro sẽ hiển thị kết quả tính toán nhân công theo hướng 

dẫn tại Thông tưsố 15/2019/TT-BXD.
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Chọn “Chấp nhận” phần mềm ADTPro sẽ đưa kết quả tính lương nhân công vào cột “Lương ngày

công”.

4. Bảng tổng hợp ca máy (sheet MAY): tại sheet MAY, nhấn chuột phải chọn  “Giá ca máy theo

công bố địa phương (cột giá gốc)” nhưhình sau:

Tại màn hình chọn giá ca máy – thiết bị thi công theo công bố, chọn văn bản công bố giá máy là

105/QĐ-SXD, chọn mức lương nhưsau:

1. Chọn mức lương 232.300 (Công trình khu vực II - Thành phố Đà lạt và Thành phố Bảo Lộc).

2. Chọn mức lương 223.300 (Công trình khu vực III – Các huyện Đức Trọng, huyện Di Linh).

3. Chọn mức lương 220.000 (Công trình khu vực IV - Các huyện còn lại).
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Nhấn “Chấp nhận” phần mềm ADTPro sẽ đưa giá ca máy do địa phương công bố vào cột “Đơn giá

ca máy – giá gốc” tại sheet Máy, sử dụng giá ca máy này đểlập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây

dựng công trình.
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Lưu ý:

1. Từ phiên bản 10.1.09 phát hành ngày 09/03/2020, khách hàng sử dụng phần mềm ADTPro có thể 
tải dữ liệu định mức 10/2019/TT-BXD để lập dự toán. Khách hàng đang sử dụng ADTPro phiên
bản ≤10.1.08 sẽ không thể áp dụng định mức 10 để lập dự toán/dự thầu.

2. Muốn áp dụng định mức 10/2019/TT-BXD, cần phải tải dữ liệu định mức 10 về máy tính. Do đó, 
nếu chỉ cập nhật phiên bản mới mà chưa tải dữ liệu định mức 10, người dùng cũng sẽ không thể 
áp dụng định mức 10 để lập dự toán/dự thầu.

3. ADTPro phiên bản 10.1.09 trở đi đã hỗ trợ lập dự toán với định mức 10. Các công trình cũ, hạng 
mục công trình cũđã lập dự toán với các bộ đơn giá cũ vẫn tiến hành lập dự toán với dữ liệu cũ và
hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi định mức 10.

4. Đối với hạng mục công trình áp dụng đơn giá cũnhưLâm đồng, Lâm Đồng (2016, 2017, 2018),
muốn chuyển sang áp dụng định mức 10 cần phải ra lệnh cho phần mềm ADTPro chuyển bằng 
cách vào menu Hồ sơĐổi tên hạng mục, giá thông báo, PP lập dự toán chọn Thay đổi Đơn
giá, thực hiện theo chỉ dẫn và chọn dữ liệu định mức 10/2019/TT-BXD (Nếu chưa chấy dòng
10/2019/TT-BXD xem lại mục 1. Tải dữ liệu định mức 10/2019/TT-BXD).

5. Nhân dịp Bộ Xây dựng ban hành hệ thống định mức 10, dữ liệu sử dụng cho phần mềm ADTPro 
đã được cập nhật lại hệ thống danh mục vật liệu, nhân công, máy thi công. Ví dụ minh họa cụ thể 
nhưsau:

 V101.XXXX là mã vật liệu định mức xây dựng; V102.XXXX là mã vật liệu định mức lắp 
đặt; V103 là mã vật liệu công tác khảo sát xây dựng,...

 N101.307.1 là mã nhân công bậc 3,0/7 - nhóm 1; N101.357.2 là mã nhân công bậc 3,5/7 -
nhóm 2.

 M101.0XXX, trong đó XXX là STT tương ứng trong bảng giá ca máy ban hành kèm theo
Thông tưsố 11/2019/TT-BXD. Ví dụ: M101.0433 - Máy hàn 23 kW, trong đó 433 là STT
trong bảng giá ca máy theo TT số 11/2019/TT-BXD. Người sử dụng khi cần tra cứu thông tin 
loại máy chỉ cần xem STT tương ứng.

6. Với cách đánh lại danh mục mã vật liệu nhân công nhưtrên, bật PTVT, nếu người sử dụng thấy 
dữ liệu nhưV24, N24, M24 – đây chính là dữ liệu đơn giá áp dụng định mức cũ(theo NĐ
32/2015/NĐ-CP). Trường hợp bật PTVT, người sử dụng thấy dữ liệu nhưV101, N101, M101 –
đây chính là dữ liệu định mức 10/2019/TT-BXD.

7. Mã hiệu đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-
BXD gần nhưtương đồng với định mức 1776, 1091, 1172, 588, 1264. Tuy nhiên, vẫn có một số 
mã hiệu đơn giáđã bị hủy bỏ, cần phải chọn mã hiệu đơn giá theo định mức 10 để thay thế. Ví dụ 
không còn máy đào 0,4m3; cựly vận chuyển cũ(1km, 2km, 4km, 7km và >7km), cựly vận 
chuyển mới chỉ còn 1km, 5km và >5km,… đặc biệt các công tác hoàn thiện nhưsơn, bả đã lượt bỏ 
khá nhiều mã hiệu đơn giá.

8. Nếu hạng mục công trình đang áp dụng bộ đơn giá với mã hiệu đơn giá có chữ a phía sau (Xi 
măng PC40) hoặc chữ N (sửa đổi) nên tiến hành thay thế bằng mã hiệu đơn giá chuẩn (không có 
chữ a, chữ N phía sau) trước khi thực hiện chức năng Thay đổi đơn giá.

9. Mã hiệu đơn giá phần lắp đặt gần nhưxáo trộn hoàn toàn, sẽ có tình trạng ứng với mã hiệu cũ là
công tác A, cũng mã hiệu đó sẽ là công tác B của định mức 10. Nếu hạng mục công trình áp dụng 
nhiều mã hiệu bắt đầu bằng chữ B cần phải tiến hành tra lại mã hiệu đơn giá theo hệ thống mã
hiệu định mức 10.

10. Tóm lại: Nếu sử dụng chức năng Thayđổi đơn giá và kết quả phân tích vật tưxuất hiện nhiều 
hao phí tạm tính thì nên tra lại MADG theo định mức 10.

 -/-


