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Ñaàu vaøo Quaù trình ñaàu tö Ñaàøu ra 

Caùc giai ñoaïn 

Chuaån bò ñaàu tö Thöïc hieän ñaàu tö Keát thuùc XD, ñöa CT 

vaøo khai thaùc söû duïng 

Coâng trình hoaøn 

thaønh vaø keát quả 

kinh teá – xaõ hoäi cuûa 

vieäc ñöa coâng trình 

vaøo khai thaùc söû 

duïng 

 

Taøi nguyeân: Vaät tö, 

thieát bò; Taøi chính; 

Lao ñoäng; Trí thöùc; 

… 
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DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ (THIẾT KẾ CÔ SÔÛ) 

TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ 

 

THIẾT KẾ KỸ THUẬT  

DÖÏ TOAÙN XD COÂNG TRÌNH 

 

GIAI ÑOAÏN THI COÂNG 

GIAÙ THANH TOAÙN 
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QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH 
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GIAÙ GOÙI THAÀU 

KHAI THAÙC, SÖÛ DUÏNG 

GIAÙ ÑÖA CT VAØO SÖÛ DUÏNG 

TOÅ CHÖÙC THI COÂNG 

DÖÏ TOAÙN THI COÂNG 

CHUAÅN BÒ ÑAÁU THAÀU 

DÖÏ T OAÙN GOÙI THAÀU 

TOÅ CHÖÙC ÑAÁU THAÀU 

GIAÙ ÑEÀ NGHÒ TRUÙNG THAÀU 

THÖÔNG THAÛO, KYÙ HÔÏP ÑOÀNG 

GIAÙ HÔÏP ÑOÀNG 
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I. Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ: 

Tổng mức đầu tư: 
Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình là khái toán chi phí của dự án 

đầu tư xây dựng công trình được xác định trong giai đoạn lập dự án hoặc lập báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định 

hiệu quả đầu tư của dự án.  

 TMĐT = GXD + GTB + GĐB-GPMB+ GQLDA + GTV + GK + GDP 

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì tổng mức đầu tư là chi phí tối đa 

mà Chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.  

II. Giai đoạn thực hiện đầu tƣ: 

1. Dự toán xây dựng công trình: Được xác định theo công trình xây dựng cụ thể là 

căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.   

Dự toán xây dựng công trình được lập căn cứ trên cơ sở: 

+ Khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc tk bản vẽ thi công. 

+ Đơn giá xây dựng công trình 

+ Định mức chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) 
+ Thông báo giá vật liệu và văn bản điều chỉnh dự toán. 

  GXDCT = GXD + GTB  + GQLDA + GTV + GK + GDP 

2. Giá gói thầu: Là giá dùng để làm căn cứ lựa chọn nhà thầu. 

3. Giá đề nghị trúng thầu: Là giá của nhà thầu được chọn để tiến hành thương 

thảo. 
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4. Giá hợp đồng: Là giá đề nghị trúng thầu sau khi đã điều chỉnh, thương thảo và 

hoàn thiện hợp đồng. 

5. Dự toán thi công : Do đơn vị thi công lập để quản lý chi phí.   

6. Giá thanh toán công trình: Là giá hợp đồng cùng các điều kiện được ghi 

trong hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng. 

III. Giai đoạn kết thúc  đầu tƣ: 

1. Vốn đầu tƣ đƣợc quyết toán: Là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong 

quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí 

theo đúng hợp đồng đã ký và thiết kế, dự toán được phê duyệt, bảo đảm đúng chế 

độ tài chính – kế toán và những quy định hiện hành. 

2. Giá đƣa công trình vào khai thác 

Giá đưa công trình vào khai thác sử dụng (GSD) được xác định theo công thức: 

   GSD = GQT + CSD 

 Trong đó: 

 - GQT: Giá quyết toán xây dựng công trình 

 - CSD: Chi phí cần thiết để đưa công trình vào khai thác, sử dụng 



7 

CP Bồi 
thường - Hỗ 
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A) Chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ gồm  

- Chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt 

nước và chi phí bồi thường khác theo quy định. 

- Các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. 

- chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất 

trong thời gian xây dựng (nếu có). 

- Chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí 

có liên quan khác. 

 

B) Chi phí xây dựng gồm  

- Chi phí phá dỡ các công trình xây dựng. 

- Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng. 

- Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình, xây dựng công trình tạm, công 

trình phụ trợ phục vụ thi công. 

 

C) Chi phí thiết bị gồm  

- Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. 

- Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có) 

- Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại 

phí, chi phí liên quan khác. 

 

D) Chi phí quản lý dự án gồm  

Các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, 

thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. 
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E) Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng gồm  

- Chi phí tư vấn khảo sát. 

- Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có), lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

- Chi phí thiết kế. 

- Chi phí tư vấn giám sát xây dựng công trình. 

- Và các chi phí tư vấn khác liên quan. 

 

F) Chi phí khác gồm  

- Chi phí hạng mục chung và các chi phí không thuộc các chi phí trên. 

* Chi phí hạng mục chung bao gồm:  

+ Chi phí xây dựng nhà tạm, nhà điều hành phục vụ thi công tại công trường. 

+ Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường. 

+ Chi phí an toàn lao động, chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có). 

+ Chi phí bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh. 

+ Chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình 

(nếu có),  

+ Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu  

+ Và một số chi phí có liên quan khác liên quan đến công trình. 

 

g) Chi phí dự phòng gồm  

Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt 

giá trong thời gian thực hiện dự án. 
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TỔNG 

MỨC 

ĐẦU 

TƢ 

 

Phƣơng pháp 1: Theo thiết kế cơ sở của DA 

V = GXD + GTB + GBT, TĐC + GQLDA + GTV + GK + GDP 

Phƣơng pháp 2: Theo Chỉ tiêu Suất vốn đầu tư 

  GXDCT  = S . N + GCT 

Phƣơng pháp 3: Giá các công trình tương tự đã được ĐTXD 

TMĐT = Gtt x K1 x K2 x …..x Kn + GDP 

 
Phƣơng pháp 4: Phối hợp 3 phương pháp trên 

 
PHƢƠNG PHÁP 1:  XÁC ĐỊNH TỪ KHỐI LƢỢNG TÍNH THEO THIẾT KẾ CƠ SỞ 

VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT KHÁC CỦA DỰ ÁN 

Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình được tính theo công thức sau: 

 V = GBT, TĐC + GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP    

 Trong đó: 

+ V: Tổng mức đầu tư của  dự án đầu tư xây dựng công trình. 

+ GGPMB: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. 

+ GXD: Chi phí xây dựng của dự án. 

+ GTB: Chi phí thiết bị của dự án. 

+ GQLDA: Chi phí quản lý dự án 

+ GTV: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.  

+ GK: Chi phí khác  

+ GDP: Chi phí dự phòng.  
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1. Xác định chi phí đền bù tái định cƣ 

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (GBT, TĐC) được xác định theo khối lượng phải bồi 

thường, tái định cư của dự án và các qui định hiện hành của nhà nước về giá bồi thường, tái 

định cư tại địa phương nơi xây dựng công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban 

hành.  

2. Xác định chi phí xây dựng 

Chi phí xây dựng của dự án (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục 

công trình thuộc dự án được xác định theo công thức sau :  

  GXD = GXDCT1 + GXDCT2 + ... + GXDCTn        (1.2) 

   Trong đó:  n: số công trình, hạng mục công trình thuộc dự án. 

Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình được xác định theo công thức sau: 

                                                     m          

                                    GXDCT = (∑QXDj x Zj + GXDK) x (1 + TGTGT-XD) 

                                                    j=1                

QXDj : Khối lượng công tác xây dựng chủ yếu hoặc bộ phận kết cấu chính thứ j của CT, 

HMCT thuộc dự án (j=1m); 

Zj : Đơn giá công tác xây dựng chủ yếu hoặc đơn giá theo bộ phận kết cấu chính thứ j của 

công trình. Đơn giá là giá xây dựng tổng hợp. 

GXDK : Chi phí xây dựng các công tác khác hoặc bộ phận kết cấu khác còn lại của CT, 

HMCT được ước tính theo tỷ lệ (%) trên tổng chi phí xây dựng các công tác xây dựng chủ 

yếu hoặc tổng chi phí xây dựng các bộ phận kết cấu chính của CT, HMCT. 

TGTGT-XD : Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng. 



12 

3. Xác định chi phí thiết bị  

        Trường hợp dự án có thông tin về giá chào hàng đồng bộ về thiết bị, dây chuyền công 

nghệ của nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng thiết bị thì chi phí thiết bị của dự án có thể 

được lấy trực tiếp từ các báo giá hoặc giá chào hàng thiết bị đồng bộ này.  

        Trường hợp dự án chỉ có thông tin, dữ liệu chung về công suất, đặc tính kỹ thuật của 

dây chuyền công nghệ, thiết bị thì chi phí thiết bị có thể được xác định theo chỉ tiêu suất 

chi phí thiết bị tính cho một đơn vị công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình 

4,5,6. Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí khác. 

Chi phí quản lý dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV) và chi phí khác (GK) 

được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tính theo định mức chi phí tỷ lệ được quy định 

trong QĐ 957/2009 QĐ-BXD , TT75/2014 TT-BTC , NĐ 63/2014 NĐ-CP và TT19/2011 

TT-BTC. Tổng các chi phí này (không bao gồm lãi vay trong thời gian thực hiện dự án và 

vốn lưu động ban đầu) không vượt quá 1015% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết 

bị của dự án. 

7. Xác định chi phí dự phòng 
Chi phí dự phòng (GDP) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng cho yếu tố khối 

lượng công việc phát sinh (GDP1) và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) theo công 

thức: 

GDP= GDP1 + GDP2  

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh GDP1 xác định theo công thức 

sau: 

GDP1= (GXD + GTB + GBT, TĐC + GQLDA + GTV + GK) x Kps  
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Trong đó:  

- Kps: Hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh là <=10%.  

Riêng đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì hệ số dự phòng cho khối 

lượng công việc phát sinh Kps <= 5%. 

 

           Khi tính chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) cần căn cứ vào độ dài thời gian 

thực hiện dự án, tiến độ phân bổ vốn, tình hình biến động giá trên thị trường trong thời gian 

thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng đối với từng loại công trình và khu vực xây dựng. 

Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) được xác định theo công thức sau: 

                                                     T 

                                       GDP2  =  (Vt - LVayt){[1 + (IXDCTbq  ±XDCT)]t - 1} 

                                                     t=1 

Trong đó: 

- T: Độ dài thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (năm); 

- t: Số thứ tự năm phân bổ vốn thực hiện dự án (t = 1T) ; 

- Vt: Vốn đầu tư dự kiến thực hiện trong năm thứ t; 

- LVayt: Chi phí lãi vay của vốn đầu tư dự kiến thực hiện trong năm thứ t.  

- IXDCTbq: Mức độ trượt giá bình quân tính trên cơ sở bình quân các chỉ số giá xây dựng 

công trình theo loại công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán 

(không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và 

vật liệu xây dựng); 

- XDCT : Mức dự báo biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế so 

với mức độ trượt giá bình quân năm đã tính. 
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PHƢƠNG PHÁP 2:  TÍNH THEO CHỈ TIÊU SUẤT VỐN ĐẦU TƢ 

1. Xác định chi phí xây dựng  

Chi phí xây dựng của dự án (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các CT, HMCT thuộc 

dự án. Chi phí xây dựng của CT, HMCT (GXDCT) được xác định như sau:  

GXDCT = SXD  x P + GCT-SXD           

Trong đó: 

+ SXD : Suất CPXD tính cho một đơn vị năng lực sản xuất hoặc năng lực phục vụ/ hoặc đơn 

giá xây dựng tổng hợp tính cho một đơn vị diện tích của CT, HMCT thuộc dự án. 

+ P: Diện tích hoặc công suất sử dụng của CT, HMCT thuộc dự án. 

+ GCT-SXD : Các chi phí chưa được tính trong suất CPXD hoặc chưa tính trong đơn giá xây 

dựng tổng hợp tính cho một đơn vị diện tích của CT, HCT thuộc dự án. 

2. Xác định chi phí thiết bị  

Chi phí thiết bị của dự án (GTB) bằng tổng chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự án. 

Chi phí thiết bị của công trình (GTBCT) được xác định theo công thức sau:  

   GTBCT = STB  x P + GCT-STB        

Trong đó: 

+ STB:  Suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị năng lực sản xuất hoặc năng lực phục vụ 

hoặc tính cho một đơn vị diện tích của công trình thuộc dự án. 

+ GCT-STB: Các chi phí chưa được tính trong suất chi phí thiết bị của CT thuộc dự án. 

3. Xác định các chi phí khác 

Các chi phí khác gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi 

phí tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác và chi phí dự phòng được xác định giống như 

phương pháp 1. 










n

i
CTTTCTKVt

n

i

CTTT
ii

GHHGV
11
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PHƢƠNG PHÁP 3:  TÍNH THEO CÔNG TRÌNH TƢƠNG TỰ 

Trường hợp có đầy đủ thông tin, số liệu về chi phí đầu tư xây dựng của công trình, hạng mục 

công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện thì tổng mức đầu tư 

được xác định theo công thức:     

 
Trong đó:  

+ GCTTTi: Chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự đã thực hiện thứ i 

của dự án (i=1÷n). 

+ Ht: Hệ số qui đổi về thời điểm lập dự án. 

+ Hkv: Hệ số qui đổi về địa điểm xây dựng dự án. 

+ GCT-CTTTi: Những chi phí chưa tính hoặc đã tính trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, 

hạng mục công trình tương tự đã thực hiện thứ i. 

Trường hợp với nguồn số liệu về chi phí đầu tư xây dựng của các công trình, hạng mục công 

trình có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện chỉ có thể xác định được chi phí xây 

dựng và chi phí thiết bị của các công trình thì cần qui đổi các chi phí này về thời điểm lập dự 

án. Trên cơ sở chi phí xây dựng và chi phí thiết bị đã quy đổi này, các chi phí bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi 

phí dự phòng được xác định tương tự như phương pháp 1 

PHƢƠNG PHÁP 4:  KẾT HỢP CẢ 3 PHƢƠNG PHÁP TRÊN 

Đối với các dự án có nhiều công trình, tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và nguồn 

số liệu có được có thể vận dụng kết hợp các phương pháp nêu trên để xác định tổng mức đầu 

tư của dự án đầu tư xây dựng công trình.  
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Bảng 1.1. TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Dự án: ……………………………………… 

Đơn vị tính:… 

Bảng 1.1. TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Dự án: ……………………………………… 

Đơn vị tính:… 
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Căn cứ cơ sở dữ liệu từ phương án thiết kế sơ bộ của dự án về quy mô, công suất hoặc hoặc 

năng lực phục vụ, sơ bộ tổng mức đầu tư được ước tính như sau: 

 

Công thức tổng quát ước tính sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng: 

 

VSb = GSb
BT, TĐC + GSb

XD + GSb
TB + GSb

QLDA + GSb
TV + GSb

K + GSb
DP   (1.11) 

Trong đó: 

- VSb: sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng; 

- GSb
BT, TĐC: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- GSb
XD: chi phí xây dựng; 

- GSb
TB: chi phí thiết bị; 

- GSb
QLDA: chi phí quản lý  dự án; 

- GSb
TV: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; 

- GSb
K: chi phí khác; 

- GSb
DP: chi phí dự phòng. 
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1. Xác định chi phí đền bù tái định cƣ 

Tính tương tự như lập tổng mức đầu tư 

2. Chi phí xây dựng 

Tính tương tự như bước lập tổng mức đầu tư 

3. Chi phí thiết bị 

Tính tương tự như lập tổng mức đầu tư 

4,5,6. Chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí khác 

Chi phí quản lý  dự án (GSb
QLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GSb

TV) và chi phí 

khác (GSb
K) được ước tính không vƣợt quá 30% của tổng chi phí xây dựng và chi phí 

thiết bị của dự án. 

Tỷ lệ ước tính chưa bao gồm phần chi phí lãi vay và vốn lưu động (nếu có) thuộc chi 

phí khác trong thời gian thực hiện của dự án.  

7. Chi phí dự phòng 

 Chi phí dự phòng của dự án được ước tính không vƣợt quá 45% của tổng các ước 

tính chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí 

quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác. 



   

Chi phí 
vật liệu 

Chi phí 
nhân 
công 

Chi phí 
máy thi 

công 

Chi phí 
chung 

Thu 
nhập 

chịu thuế 
tính 

trƣớc 

Thuế 
GTGT 

Tính tƣơng tự nhƣ phần xác định Tổng mức đầu tƣ 

Chi phí trực tiếp 

Đƣợc tính bằng các định mức tỷ lệ % trên 

(VL+NC+MTC) đƣợc quy định trong 

TT…./2015 TT-BXD 

Đƣợc tính bằng Định mức kinh tế - kỹ 

thuật và KL từ bản vẽ kỹ thuật (BVTC) 
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I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

        Định mức Dự toán XDCT - Phần xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức 

hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối 

lƣợng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những 

hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng 

liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).  

Ví dụ: Định mức xây tƣờng bằng gạch thẻ 5x10x20 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, lắp đặt, tháo 

dỡ dàn giáo xây. Trộn 

vữa, xây (kể cả những 

bộ phận, kết cấu nhỏ 

gắn liền với bộ phận kết 

cấu chung như đường 

viền bệ cửa sổ, gờ chỉ 

v.v... tính vào khối 

lượng) bảo đảm đúng 

yêu cầu kỹ thuật, vận 

chuyển vật liệu trong 

phạm vi 30m. 

(Vật liệu làm dàn giáo 

xây đã tính trong định 

mức) 
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* Mức hao phí về vật liệu : Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các 

bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương 

tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong thi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn 

thành công tác xây lắp. Số lượng vật liệu này đã bao gồm hao hụt ở khâu thi công  

* Mức hao phí về lao động: Là số ngày công lao động (chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp) trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây lắp và công nhân phục vụ xây lắp (kể cả 

công nhân vận chuyển, bốc dỡ vật liệu, bán thành phẩm trong phạm vi mặt bằng xây lắp). Số 

lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu 

dọn hiện trường thi công  

* Mức hao phí về máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp phục vụ xây lắp 

công trình, chuyển động bằng động cơ hơi nước, diêzen, xăng, điện, khí nén… (kể cả một số 

máy phục vụ xây lắp có hoạt động độc lập tại hiện trường nhưng gắn liền với dây chuyền sản 

xuất thi công xây lắp công trình). 

1. CÁCH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU 

Công thức chung xác định định mức dự toán về vật liệu có dạng: 

   VL = V . Kh . Keđv . Klc                        (1.1) 

Trong đó: 

V: Số lượng vật liệu tính bằng hiện vật cho từng bộ phận công việc trong định mức thi công; 

Kh: Định mức tỷ lệ hao hụt vật liệu trong quá trình thi công. Được quy định tại Định mức 

Vật tư 1784/2007 ĐM-BXD. 

Keđv: Hệ số chuyển đổi đơn vị tính vật liệu trong định mức thi công sang định mức dự toán; 

Klc: Hệ số luân chuyển vật liệu quy định trong định mức thi công. Đối với vật liệu không 

luân chuyển thì Klc = 1. (Hướng dẫn tính ở phần sau) 
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* Vật liệu luân chuyển: Là những loại vật liệu được sử dụng nhiều lần và giá trị của nó 

được chuyển dần vào giá thành sản phẩm. Những vật liệu xây dựng đó được tính khấu hao 

bằng hệ số luân chuyển như: gỗ ván khuôn, cây chống, đà giáo thép… 

Hệ số luân chuyển (Klc < 1)  nói lên một phần số lượng định mức vật liệu được chuyển 

hoàn toàn giá trị vào đơn giá sản phẩm. 

* Hệ số luân chuyển: Bao quát hơn số lần luân chuyển vì nó đã kể đến số lần luân chuyển 

và lượng bù hao hụt cho những lần sử dụng sau. 

Kết quả tính toán Klc sẽ không phụ thuộc vào loại vật liệu và trị số định mức mà phụ thuộc 

vào số lần luân chuyển và tỷ lệ bù hao hụt. 

Ví dụ 1: Dựa vào định mức Vật tƣ 1784/2007 ĐM-BXD 

Xây dựng định mức dự toán cho công tác AF.82121 

 

 

 

 

 

 

- Xác định giá trị V trong công thức 1.1.  
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+ Hệ số luân chuyển của Gỗ ván khuôn 3cm: 

                H(n – 1) + 2        13%(5-1)+2 

     Klc = ------------------  = ------------------ = 0,252                                                   

         2n                        2x5 

+ Hệ số luân chuy 

 

 

 

 

Trong đó:  

+ Klc: Hệ số luân chuyển của vật liệu luân chuyển qua mỗi lần sử dụng (hệ số chuyển giá trị) 

+ H: Tỷ lệ hao hụt tính từ lần thứ 2 trở đi (%)  

+ n: Số lần sử dụng vật liệu luân chuyển. 

Bảng tính định mức dự toán vật liệu cho công tác AF.82121 

Mã VL Tên vật 

liệu 

Số lần 

luân 

chuyển 

(n) 

Hao hụt 

trong 

thi công 

(Kh) 

Tỷ lệ bù 

hao hụt 

từ lần 

thứ 2 

(H) 

 

 

Klc=[H*(n

-1)+2]/2n 

 

 

Định mức dự toán 

VL = V . Kh . Keđv . Klc  

00.0109 Sắt tấm 80 5% 0% 0.0125 3947*(1+0,05)*0,0125= 

51,81 

00.0110 Sắt hình 80 2,5% 0% 0.0125 3812*(1+0,025)*0,0125=

48,84 

00.0070 Gỗ chống  10 3% 10% 0.145 3,255*(1+0,03)*0,145= 

0,486 

Que hàn 0 100% 0% 1 5,6*1*1=5,6 
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2. CÁCH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC NHÂN CÔNG  

T =  (Tđ/m . Keđv . Kph ) . 1/8    (Ngày công) 

Trong đó:  

Tđ/m: Định mức giờ công trực tiếp xây lắp cho một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp 

theo định mức thi công; 

Keđv: Hệ số chuyển đổi đơn vị tính từ  định mức thi công sang định mức dự toán; 

Kph: Hệ số tính đến những chi phí không tránh khỏi trong sự phối hợp giữa các khâu trong quá trình 

công tác. 

3. CÁCH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC MÁY THI CÔNG     

M = Kedv* Kcs /Nca (Ca máy/ ĐVT) 

Trong đó:  

M: Định mức hao phí xe máy thi công 

Kedv: Hệ số chuyển đổi đơn vị tính từ định mức thi công sang định mức dự toán. 

Kcs : Hệ số sử dụng năng suất là hệ số phản ánh việc sử dụng hiệu quả năng suất của tổ hợp máy 

trong dây chuyền liên hợp 

Nca: Định mức năng suất 1 ca máy quy định trong định mức thi công (sản phẩm/ca máy)  

HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN HIỆN NAY 

- ĐM xây dựng: 

 + 776/BXD-VP ngày 16/08/2007của Bộ Xây dựng 

 + 1091/QĐ-BXD (bổ sung ĐM 1776) ngày 26/12/2011của Bộ Xâydựng  

 + 1172/QĐ-BXD (sửa đổi & bổ sung ĐM 1776) ngày 26/12/2012 BXD 

 + 588/QĐ-BXD (sửa đổi & bổ sung ĐM 1776 ) ngày  29/05/2014 

- ĐM lắp đặt:  

 + 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007của Bộ Xây dựng  

 + 1173/QĐ-BXD (sửa đổi & bổ sung ĐM 1777) ngày 26/12/2012 BXD 

 + 587/QĐ-BXD (sửa đổi & bổ sung ĐM 1777) ngày 29/05/2014 
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II. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
1. Hệ thống đơn giá xây dựng 

- Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi 

phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lƣợng 

công tác xây dựng của công trình xây dựng cụ thể. 

- Giá xây dựng tổng hợp là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để 

hoàn thành một nhóm loại công tác xây dựng, một đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình.  
2. Phân loại: 

* Phân theo nội dung chi phí của giá xây dựng: 

- Đơn giá (giá xây dựng tổng hợp) không đầy đủ: chỉ bao gồm các thành phần chí phí : vật 

liệu, nhân công, máy thi công.  

- Đơn giá (giá xây dựng tổng hợp) đầy đủ: gồm tất cả các thành phần chi phí: vật liệu, nhân 

công, máy thi công, trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá 

trị gia tăng. 
* Phân theo phạm vi sử dụng: 

- Đơn giá xây dựng cơ bản của địa phƣơng: Tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung 

ương  

- Đơn giá xây dựng (giá xây dựng tổng hợp) công trình : Được xác định theo điều kiện thi 

công, điều kiện sản xuất và cung ứng VLXD, các chế độ chính sách quy định riêng đối với 

từng công trình. 

- Đơn giá (giá xây dựng tổng hợp) dự thầu: Do nhà thầu lập căn cứ vào điều kiện, biện pháp 

thi công cụ thể, các định mức và đơn giá nội bộ của mình. 
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3. Đơn giá xây dựng không đầy đủ 
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Đơn giá xây dựng đầy đủ 



PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XDCT 
1) Khái niệm. 

Phƣơng pháp tính: KHỐI LƢỢNG x ĐƠN GIÁ = THÀNH TIỀN 
 

- Cách tính khối lƣợng: Đầu tiên phải xác định danh mục công việc cần làm (dựa 

vào bản vẽ và kỹ thuật, biện pháp thi công) -> Đo bóc khối lượng của từng công 

việc (tính thể tích các khối hình học) (Xem phụ lục 1). 

- Cách tính đơn giá: Xác định hao phí (VL, NC, MTC) cần thiết để làm công việc 

đó (lấy trong bộ định mức của BXD) * giá vật tư (VL, NC, MTC) thực tế hiện tại.  

-     Dự toán hiện được lập theo hướng dẫn tại Thông tƣ số …/2015/TT - BXD ngày  

…… của Bộ Xây dựng.  

- Dự toán là việc dự tính giá trị công trình, hạng mục công trình trước khi thi 

công. Dựa vào bản vẽ thiết kế (bản vẽ thi công), định mức xây dựng, định 

mức tỷ lệ, đơn giá, báo giá vật liệu và các văn bản có liên quan. 
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2. Mục đích của dự toán  

- Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi. 

- Căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng.  

- Căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư .  

- Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, quyết toán.  

-….. 

3. Vai trò của dự toán  

- Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công  

trình.  

- Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch tài chính cho mình. (Quản lý chi 

phí)  

- Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu;  

- Là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán. 

- Là cơ sở để tính toán các so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.  

-…. 

4. Nguyên tắc xác định dự toán  

- Tính đúng, tính đủ, không trùng lặp chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và  

tuân thủ theo các quy định (công trình sử dụng vốn nhà nước).  

- Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.  

- … 
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- Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD công trình.  

- Thông tư …../2015/TT-BXD ngày ……. của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng công trình. 

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định 

giá ca máy và thiết bị thi công. 

- TT01/2015 TT-BXD ngày 20/3/2015 quy định hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp trong các công 

ty nhà nước 

- Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý 

dự án và tư vấn đầu tư xâydựng công trình.  

- Nghị Định 63/2014 NĐ-CP ngày 26/6/2014 Hướng dẫn luật đấu thầu 

- Thông Tư 75/2014 TT-BTC ngày 12/6/2014 về Quy định phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 

- Định mức xây dựng 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007của Bộ Xây dựng 

- Định mức xây dưng 1091/QĐ-BXD (bổ sung ĐM 1776) ngày 26/12/2011của Bộ Xâydựng  

- Định mức xây dựng 1172/QĐ-BXD (sửa đổi & bổ sung ĐM 1776) ngày 26/12/2012 BXD 

- Định mức xây dựng 588/QĐ-BXD (sửa đổi & bổ sung ĐM 1776 ) ngày  29/05/2014 

- Định mức lắp đặt 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007của Bộ Xây dựng  

- Định mức lắp đặt 1173/QĐ-BXD (sửa đổi & bổ sung ĐM 1777) ngày 26/12/2012 BXD 

- Định mức lắp đặt 587/QĐ-BXD (sửa đổi & bổ sung ĐM 1777) ngày 29/05/2014 

- Định sửa chữa 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xâydựng  

- Định mức sửa chữa 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009. 

- Định mức khảo sát 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007của Bộ Xây dựng. 

- Đơn giá Xây dựng cơ bản, lắp đặt, sửa chửa, khảo sát,….của Tỉnh thành ban hành. 

- Thông tư 19/2011 TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc 

nguồn vốn Nhà nước. 

- Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của địa phương nơi có công trình đang lập dự toán. 

- Các thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Sở Xây dựng các địa phương. 34 



- Phải biết đọc bản vẽ, bóc khối lƣợng. (Tìm đọc những file dự toán mẫu bốc lại 

khối lượng và kiểm tra kết quả) Xem phần phương pháp đo bốc khối lượng. 

- Nắm bắt và có đầy đủ các tài liệu cần thiết để lập dự toán (các văn bản, định 

mức, đơn giá, số liệu giá cả, chi phí, tiêu chuẩn…), đặc biệt là hiểu biết về định 

mức dự toán. Bằng cách đọc thuyết minh định mức của các công tác. Nhằm chọn 

công tác cho phù hợp và bóc khối lượng cho chính xác. 

- Đã học qua hoặc biết về kỹ thuật thi công: Hiểu biết về kỹ thuật thi công xây 

dựng sẽ rất thuận lợi cho việc đo bóc khối lượng, lập dự toán. (bạn có thể tìm đọc 

các tài liệu về kỹ thuật thi công, biện pháp thi công, công nghệ thi công... hoặc 

trực tiếp đi thi công) 

- Sử dụng thành thạo một phần mềm dự toán nào đó (Ví dụ Escon) sẽ giúp rút ngắn 

thời gian lập dự toán đáng kể và chính xác. 

- Nên học thêm vẽ autocad , vì nó sẽ giúp cho bạn đọc bản vẽ tốt hơn. 
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Sử dụng bộ đơn giá ĐG1299_2008 phần xây dựng của TP HCM.  

(mức lương tối thiểu là 350.000vnđ) 

Định mức 1776_1091_1172_588 phần xây dựng của bộ xây dựng.  



Trình tự thực hiện bảng tiên lƣợng: 

Bƣớc 1: Vào excell tạo 1 sheet “Tiên lượng” và tạo form mẫu giống như hình trên.  

Bƣớc 2: Tạo hạng mục công trình cần lập dự toán. Ví dụ: Hạng mục Khu nhà A. 

Lưu ý: Cần phân biệt giữa hạng mục và nhóm công việc. Hạng mục công trình là một phần công trình 

mà sau khi hoàn thành nó có thể vận hành một cách độc lập. Ví dụ khi xây 1 khu phức hợp thì 

đường nội bộ, hàng rào bảo vệ, từng tòa nhà có thể coi là từng hạng mục. 

Bƣớc 3: Dựa vào trình tự thi công và các yêu cầu trong bản vẽ thiết kế để xác định tất cả các tên công 

việc phù hợp với tên CV trong hệ thống đơn giá. Nên sắp xếp các tên công việc theo trình tự thi công. 

Bƣớc 4: Tra cuốn đơn giá (ví dụ ĐG1299/2008_XD và LD), lấy ra mã hiệu công việc, đơn vị, đơn 

giá (Vật liệu, Nhân công, Máy thi công) phù hợp với tên công việc đã xác định ở bước 3.  37 



Bƣớc 5: Dựa vào bản vẽ, đo bóc khối lượng của từng công việc. Bốc chi tiết từng cấu kiện.  

Ví dụ:  Cấu kiện móng thì: M1; M2; M3,…Cấu kiện dầm: DS1; DS2; DS3,…Cấu kiện cột: C1; C2; 

C3,…Cấu kiện sàn: Bóc từng ô sàn của từng tầng. Cấu kiện tường: Trục A1-A5; Trục B1-B5; Trục 

C1-C5; Trục A1-C1;… 

- Nhớ quy đổi khối lượng về đơn vị trong định mức. Ví dụ đơn vị của thép là Kg ta phải chia cho 1000 để 

chuyển về Tấn. Hoặc đơn vị đào móng bằng máy là m3 thì chia cho 100 để chuyển về 100m3 giống với 

Định mức.  

- Các kích thước đo bốc phải ghi theo thứ tự SLxDài x Rộng x Cao (dày hoặc sâu) x hs / 100. 

- Tham khảo Quyết định 788/QĐ-BXD ngày 26 tháng 8 năm 2010 về việc công bố hướng dẫn đo bốc khối 

lượng xây dựng công trình. 38 



Bƣớc 6: Cộng tất cả các khối chi tiết lại, điền vào cột “Khối lượng” của từng công việc. 

Bƣớc 7:  Cột thành tiền = cột khối lượng x cột đơn giá và Sum các cột thành tiền VL; NC; MTC lại. 

Hệ thống mã công việc trong đơn giá – định mức Phần xây dựng. 

Chương I :     (AA.xxxxx) Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng. (Phát, chặt, phá, đập, cào, tháo, đào gốc) 

Chương II :    (AB.xxxxx) Công tác đào, đắp, san, vận chuyển. (Đất, đá, bùn, cát,…) 

Chương III :   (AC.xxxxx) Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi. 

Chương IV :   (AD.xxxxx) Công tác làm đường. (Móng đường, mặt đường, bê tông nhựa,….) 

Chương V :     (AE.xxxxx) Công tác xây gạch, đá. 

Chương VI :   (AF.xxxxx) Công tác sản xuất cấu kiện bê tông tại chỗ. (Bê tông, cốt thép, ván khuôn) 

Chương VII :  (AG.xxxxx) Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn. (BT, CT, VK) 

Chương VIII : (AH.xxxxx) Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ. (vì kèo gỗ, cửa gỗ, dầm gỗ) 

Chương IX :    (AI.xxxxx) Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép hình. 

Chương X :     (AK.xxxxx) Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác.  

Chương XI :    (AL.xxxxx) Các công tác khác. (bốc xếp, vận chuyển, gánh vác thủ công,….) 

Chương XII:    (AM.xxxxx) Công tác bốc xếp vận chuyển (bổ sung) 

Hệ thống mã công việc trong đơn giá – định mức Phần lắp đặt. 

Chương I :     (BA.xxxxx) Lắp đặt hệ thống điện trong công trình  

Chương II :    (BB.xxxxx) Lắp đặt các loại ống và phụ tùng  

Chương III :  (BC.xxxxx) Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị 

Chương IV :  (BD.xxxxx) Khai thác nước ngầm 

Dùng phần mềm để tra mã công việc: 

*Ví dụ: Cần tìm công việc SXLD cốt thép móng đƣờng kính <=18mm.  

              Gõ vào cột Nội dung công việc: “Cốt thép, móng” hoặc “Cốt thép, móng, 8” rồi bấm enter. Phần 

mềm sẽ hiện ra bảng tra, sau đó kích chọn tên công việc phù hợp rồi bấm đồng ý, PM sẽ lấy ra Mã công 

việc, Tên công việc, Đơn vị, Đơn giá, Định mức của công việc đó. 

Giống như tra google, ngăn cách 1 dấu “,” là 1 key tìm. Nên tìm theo từng chữ một, và phải viết đúng 

chính tả (font chuẩn unicode). 
39 
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Cấp phối 1m3 bê 

tông, Xi măngPC40 

đá 2x4, độ sụt 2-4,  

mác 200 



Trình tự thực hiện bảng phân tích hao phí: 

Bƣớc 1: Vào excell tạo 1 sheet “Phân tích hao phí” và tạo form mẫu giống như hình trên.  

Bƣớc 2: Link các giá trị: STT, Mã Công việc, Tên công việc, Đơn vị, Khối lƣợng từ bảng “Tiên lượng” 

sang các ô tương ứng trong bảng “Phân tích hao phí”. 

Bƣớc 3: Tra cuốn định mức (1776/2007 phần xây dựng và 1777/2007 phần lắp đặt) có mã tương ứng để lấy 

ra Tên hao phí và định mức hao phí của từng công việc. 

41 

- Định mức là mức hao phí cần 

thiết để hoàn thành 1 đơn vị 

khối lượng công việc, được xây 

dựng ở mức trung bình tiên tiến, 

do Bộ xây dựng ban hành. 

Khuyến cáo các doanh nghiệp 

dùng để tham khảo. Không ép 

buộc. Chính vì thế trong quá 

trình làm dự toán nếu định mức 

của công tác nào không phù 

hợp với thực tế thi công thì các 

đơn vị liên quan chỉnh sửa lại 

cho phù hợp. 

- Giải nghĩa định mức trên: Để sản xuất và lắp dựng 1 tấn thép tròn <=10 hoàn thiện đúng 

yêu cầu kỹ thuật. Vật liệu cần tốn 1005 kg thép tròn <=10; tốn 21,42 kg dây thép. Nhân công 

thực hiện công việc này có bậc thợ trung bình là 3,5/7 và tốn 11,32 công. Máy cần để làm việc 

là máy cắt uốn 5kw và tốn 0,4 ca. (1 Ca, 1 công là 8 tiếng, sáng làm 4 tiếng, chiều làm 4 tiếng) 
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- Giải nghĩa định mức trên: Để sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ 100 m2 ván khuôn móng 

vuông, hình chữ nhật (móng đơn, móng cọc) hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật. Vật liệu cần 

tốn 0,792 m3 gỗ ván, tốn 0,21 m3 Gỗ đà nẹp; tốn 0,335 m3; tốn 15 kg đinh và vật liệu khác 

tốn 1%. Nhân công thực hiện công việc này có bậc thợ trung bình là 3,5/7 và tốn 29,7 công. 
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- Giải nghĩa định mức trên: Để sản xuất 1m3 bê tông móng có chiều rộng <= 250cm hoàn 

thiện đúng yêu cầu kỹ thuật. Vật liệu cần tốn 1,025 m3 vữa bê tông và vật liệu khác tốn 1%. 

Nhân công thực hiện công việc này có bậc thợ trung bình là 3/7 và tốn 1,64 công. Máy cần để 

thực hiện bao gồm máy trộn bê tông 250 lít tốn 0,095 ca  và máy đầm dùi bê tông 1,5kw tốn 

0,089 ca. 
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Dùng phần mềm để tra hao phí công việc: 

- Việc tra các hao phí này rất mất thời gian, nhưng khi sử dụng phần mềm thì nhàng vô cùng, chỉ cần tra 

được mã công việc ở bảng “Tiên lượng” thì sang bảng “Phân tích hao phí” tự động PM sẽ lấy ra tên hao 

phí và định mức hao phí.  

Bƣớc 4: Khối lượng hao phí = Định mức x Khối lượng công việc 

Bƣớc 5: Giá thông báo vật liệu là giá vật liệu hiện tại, thường lấy trong “Thông báo giá vật liệu xây 

dựng hàng tháng của sở xây dựng” (lên google search: Thông báo giá vật liệu tháng …. năm 2015 

thành phố hồ chí minh). Ngoài ra giá vật liệu còn lấy ở những nguồn khác, xem phần “Các phương pháp 

xác định giá vật liệu”. 

Bƣớc 6: Thành tiền VL = Khối lượng hao phí (bước 4) x  Đơn giá VL 

Bƣớc 7: Vật liệu khác (máy khác) được tính tỷ lệ phần trăm trên tổng thành tiền vật liệu chính (máy 

chính) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vật liệu khác = Định mức vật liệu khác (tỷ lệ %)  x  Tổng thành tiền vật liệu chính 

Thành tiền VL khác = 1% * (528.670+140.178+223.617+42.048) = 9.345 

Thành tiền 

vật liệu khác 



ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 
(Phụ lục trong Định mức 1776/2007- trang 403) 

Lƣu ý:  

- Phần mềm sẽ tự động phân tích vữa ra cho chúng ta. Và mặc định là vữa có xi măng PC30, và 

độ sụt 2-4cm. Cần phải chọn lại loại vữa có xi măng PC40 và độ sụt phù hợp với điều kiện thi 

công (ví dụ độ sụt 6-8cm hoặc 14-17cm). 
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Trình tự thực hiện bảng tổng hợp hao phí: 

Bƣớc 1: Vào excell tạo 1 sheet “Tổng hợp hao phí” và tạo form mẫu giống như hình trên.  

Bƣớc 2: Tập hợp tất cả các loại vật liệu, nhân công, máy thi công và đơn vị của nó có trong 

bảng “Phân tích hao phí” và link qua bảng “Tổng hợp hao phí”.  

Bƣớc 3: Dùng lệnh sumif để cộng tất cả khối lượng hao phí của những vật liệu, nhân công, 

máy thi công giống nhau lại và cho vào cột “Khối lượng hao phí”. 

Bƣớc 4:  

+ Giá thông báo vật liệu lấy từ thông báo giá vật liệu của sở xây dựng công bố hàng tháng. 

+ Giá thông báo nhân công và máy tính từ bảng tính giá nhân công và máy 

Bƣớc 5: Cộng tất cả thành tiền của những công tác có vật liệu khác bên bảng phân tích hao 

phí đưa sang. Làm tương tự cho máy khác. 

Bƣớc 6 : Cột thành tiền = Cột khối lượng hao phí x Cột giá hiện trường. Sau đó cộng tất cả 

cột thành tiền lại. Ta được: 

+ Chi phí Vật liệu: 7.714.035 VNĐ 

+ Chi phí NC        : 3.636.511 VNĐ  

+ Chi phí MTC gốc:  388.403 VNĐ  



1. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ VẬT LIỆU 
a. Nguyên tắc: Dùng theo giá cả thị trường gần nhất tại thời điểm lập dự toán. 

b. Phƣơng pháp: 

- Phương pháp 1: Lấy từ “Thông báo giá vật liệu xây dựng của SXD công bố hàng tháng”. 

Lƣu ý: Nhớ đọc ghi chú phía dưới thông báo giá, thường giá trong TB là giá chưa VAT. Nếu có 

VAT thì phải trừ ra (chia cho 1,1). Đồng thời phải lưu ý đơn vị của vật liệu trong báo giá và chi 

phí cƣớc vận chuyển đã được tính vào giá VL chưa.  

+ Ưu điểm: Đỡ cãi nhau về báo giá đó đúng hay sai, đỡ nghi ngờ sự gian dối trong con số báo 

giá. Được đa phần mọi người đặt niềm tin gần như tuyệt đối. 

+ Nhược điểm: Phản ánh không sát giá thị trường. Báo giá nhanh thì vẫn chậm 1 tháng so với 

thực tế, có tỉnh thành chậm đến 3 tháng. Trong khi đó, giá thị trường thay đổi từng ngày. Hôm 

nay giá thép 15.000 đồng/kg thì hôm sau đã là 15.500 đ/kg. Trong khi dùng báo giá của tỉnh 

thành vẫn là con số lỗi thời 14.000 đ/kg. 

- Phương pháp 2: Dùng báo giá của nhà sản xuất hay nhà cung cấp. 

+ Ưu điểm: Phản ánh kịp thời đúng giá cả thị trường. Khoa học và khách quan. 

+ Nhược điểm: Hay bị thẩm tra vặn vẹo, tra hỏi độ chính xác, nguồn gốc pháp lý như thế nào.  

- Phương pháp 3: Sử dụng giá của công trình tương tự vừa làm cùng địa phương. 

- Phương pháp 4: Tham khảo giá thị trường bán lẻ 
 

Lưu ý: Lấy theo trình tự ưu tiên từ phương pháp 1 đến phương pháp 4. 
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2. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ NHÂN CÔNG 

a. Nguyên tắc: 

- Phải phản ánh đúng đơn giá thị trường tại nơi công trình tại thời điểm lập dự toán. 

b. Phƣơng pháp: 

- Phương pháp 1: Lấy từ “Thông báo giá nhân công xây dựng của SXD công bố hàng 

tháng”.  

+ Ưu điểm: Đơn giản dễ làm và không phải kình cãi. 

+ Nhược điểm: Đa số các tỉnh hiện nay không công bố cái này, chỉ có một vài tỉnh ví dụ 

như Bạc Liêu, Gia Lai,… 

 

- Phương pháp 2: Giá nhân công gốc  x  Knc (hệ số điều chỉnh nhân công) 

+ Ưu điểm: Đơn giản, chỉ cần lấy giá nhân công gốc trong bộ đơn giá nhân với hệ số điều 

chỉnh nhân công (lên mạng tra sẽ có). Lƣu ý: Không nên tự tính các hệ số này, chỉ lấy các 

hệ số được ban hành kèm theo công văn điều chỉnh dự toán của sở xây dựng. 

+ Nhược điểm: Giá nhân công tính ra chưa sát với thực tế. 

 

- Phương pháp 3: Tính giá nhân công theo hướng dẫn TT01/2015 TT-BXD. Phương 

pháp này áp dụng từ ngày 15/5/2015 
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Công thức tính: 

- GNC: Đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.  

 

- LNC: Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực 

tiếp sản xuất xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các 

khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã 

tính đến các yếu tố thị trường công bố tại Phụ lục số 1 

 

- HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng 

công bố tại Phụ lục số 2  

 

- t: 26 ngày làm việc trong tháng. 



3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ CA MÁY: 

a. Nguyên tắc: 

-Phải phản ánh đúng đơn giá thị trường tại nơi công trình tại thời điểm lập dự toán. 

b. Phƣơng pháp: 

- Phương pháp 1: Lấy từ “Thông báo giá máy thi công xây dựng của SXD công bố 

hàng tháng”.  

+ Ưu điểm: Đơn giản dễ làm và không phải kình cãi. 

+ Nhược điểm: Đa số các tỉnh hiện nay không công bố cái này, chỉ có một vài tỉnh ví 

dụ như Bạc Liêu, Gia Lai. 

 

- Phương pháp 2: Giá máy gốc  x  Kmtc (hệ số điều chỉnh máy thi công) 

+ Ưu điểm: Đơn giản, chỉ cần lấy giá máy gốc trong bộ đơn giá nhân với hệ số điều 

chỉnh máy thi công (lên mạng tra sẽ có).  

+ Nhược điểm: Phản ảnh không đúng đơn giá thị trường. 

 

- Phương pháp 3:  

Tính giá ca máy dựa trên định mức ca máy theo Thông tư 06/2010/TT-BXD. 

 

- Phương pháp 4: Bù nhân công bù nhiên liệu 
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TÍNH GIÁ CA MÁY (TT 06/2010 TT-BXD) 

Trong đó: 

 + Chi phí khấu hao (CPKH) = ĐMKH * (Nguyên giá – Giá trị thu hồi)/ Số ca 

năm 

Giá trị thu hồi là tối đa là 10% khi Nguyên giá >=30triệu, <30triệu thì không có giá 

trị thu hồi. 

 + Chi phí sửa chữa (CPSC) = ĐMSC * NGUYÊN GIÁ/ Số ca năm 

  

 + Chi phí khác (CPK) = ĐMCPK * NGUYÊN GIÁ/ Số ca năm 

 

 + Chi phí nhân công lái máy (CPNC): Tính tương tự như trên (Nhóm I)  

 

 + Chi phí nhiên liệu (CPNL) = ĐMNL*giá NL*Hệ số chi phí NL 

 

(-Động cơ xăng : 1,03; -Động cơ Diezel : 1,05; -Động cơ điện : 1,07) 

Lƣu ý:  

-Trong phần mềm chỉ cần nhập giá nhiên liệu hiện tại (giá trước thuế), PM sẽ tự 

động tính cho chúng ta giá ca máy. Giá nhân công lái máy lấy từ bước tính giá nhân 

công. 
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Trình tự thực hiện bảng kinh phí hạng mục: 

Vào excell tạo 1 sheet “Kinh phí hạng mục” và tạo form mẫu giống như hình trên.  

- Chi phí trực tiếp: Vật liệu (kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí máy 

và thiết bị thi công.  

- Chi phí chung: Là chi phí quản lý điều hành sản xuất tại công trình và quản lý doanh 

nghiệp, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường, các chi phí phục 

vụ cho công tác quản lý khác của doanh nghiệp. Được tính bằng định mức tỷ lệ - quy đinh 

trong TT…./2015 TT-BXD 
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- Thu nhập chịu thuế tính trước : Khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự 

tính trước trong dự toán xây dựng công trình. 

- Thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước. 
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Lƣu ý:  
 

- Trường hợp sử dụng vật liệu theo phương án tự tổ chức khai thác và sản xuất các 

loại vật liệu cát, đá để phục vụ thi công xây dựng công trình theo yêu cầu thì chi phí 

chung tính trong giá vật liệu bằng tỷ lệ 2,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy 

thi công. 

- Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, hải đảo thì định mức tỷ lệ 

chi phí chung sẽ được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 tuỳ điều kiện cụ thể của 

công trình. 
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Lƣu ý: 

- Trường hợp sử dụng vật liệu theo phương án tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật 

liệu cát, đá để phục vụ thi công xây dựng công trình theo yêu cầu thì thu nhập chịu thuế 

tính trước tính trong giá vật liệu bằng tỷ lệ 3% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung. 

 

- Riêng công tắc lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp 

đường dây, thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm vật liệu, cấu 

kiện và kết cấu xây dựng thì định mức thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ 

6% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán xây dựng. 
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Trình tự thực hiện bảng Tổng hợp kinh phí xây dựng: 

Bƣớc 1: Vào excell tạo 1 sheet “Tổng hợp kinh phí” và tạo form mẫu giống như hình trên.  

Bƣớc 2: Xác định các khoản mục chi phí 

- Tổng dự toán bao gồm 6 khoản mục chi phí (không có chi phí giải phóng mặt bằng). Và được tính 

bằng tỷ lệ dựa trên chi phí (xây dựng + thiết bị) Chưa VAT của tổng mức đầu tư . Các tỷ lệ này được 

tính bằng phƣơng pháp nội suy từ bảng quy định các tỷ lệ chi phí trong QĐ 957/2009 BXD. Riêng 

tỷ lệ chi phí khác được quy định trong TT 19/2011 TT-BTC và Chi phí lựa chọn nhà thầu được quy 

định NĐ 63/2014 NĐ-CP. 

- Chi phí dự phòng = DPps (5%) + DPtrượt giá. (Xem bảng tính dự phòng do trượt giá) 
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1. Chi phí thiết bị bao gồm: Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ cần sản 

xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh 

thiết bị và các chi phí khác có liên quan. Chi phí mua sắm thiết bị bao gồm: giá mua (kể cả chi phí 

thiết kế và giám sát chế tạo), chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu 

kho, lưu bãi, lưu container tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo 

dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. 

2. Chi phí quản lý dự án: Là các chi phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực 

hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành 

nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: 

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; 

- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng; 

- Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc CT 

- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD 

- Lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; 
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- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng; 

- Thực hiện, quản lý hệ thống thông tin công trình (gọi tắt là BIM); 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình; 

- Lập mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng của công trình; 

- Xác định giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình; 

- Kiểm tra chất lượng CTXD của cơ quan quản lý nhà nước trước khi nghiệm thu hoàn thành; 

- Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;  

- Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình và thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu; 

- Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng; 

- Quy đổi vốn đầu tư XDCT sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; 

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn ĐTXD công trình; 

- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghiệm thu, bàn giao công trình; 

- Khởi công, khánh thành (nếu có), tuyên truyền quảng cáo; 

- Xác định, cập nhật, thẩm định dự toán gói thầu xây dựng; 

- Thực hiện các công việc quản lý khác. 

Lƣu ý:  
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3. Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng bao gồm:  

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng; 

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;  

- Chi phí thẩm tra thiết kế có sở, thiết kế công nghệ của dự án; 

- Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; 

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình; 

- Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng; 

- Chi phí lập, thẩm tra hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

và chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn 

nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

- Chi phí thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

- Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;  

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Chi phí lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công 

trình; 

- Chi phí ứng dụng hệ thống thông tin công trình (gọi tắt là BIM); 

- Chi phí kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

- Chi phí tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng (nếu có), 

tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, 

định mức xây dựng và giá xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán 

và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và các công việc khác; 

- Chi phí tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn); 

- Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 
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- Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào 

công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);  

- Chi phí kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công 

trình; 

- Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn); 

- Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, 

bàn giao đưa vào sử dụng; 

- Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác. 
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Lƣu ý: Dự án >=15 tỷ thì lập dự án, <15 thì lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Chi phí lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật được tính theo định mức nhưng không nhỏ hơn 10.000.000đ 67 
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* QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ THẨM TRA 

Bảng 15, 16 
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4. Chi phí khác bao gồm:  

- Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; 

- Chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; 

- Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; 

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; 

- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và trước khi 

nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền; 

- Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với 

các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi 

phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao 

(trừ giá trị sản phẩm thu hồi được);  

- Các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định; 

 

 



75 

- Chi phí hạng mục chung; 

- Các chi phí thực hiện các công việc khác. 

 

Trong đó: 

 Chi phí hạng mục chung gồm: 

- Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công 

trường và môi trường xung quanh; 

- Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu;  

- Chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường;  

- Chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên; 

- Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi 

công trường;  

- Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có);  

- Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng công 

trình (nếu có); 

- Các chi phí khác liên quan. 
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=Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv

+Gk (trƣớc thuế) 

Lấy theo kế hoạch phân bổ 

nguồn vốn trong bƣớc lập dự án 

Lãi vay = 0 nếu dùng 

vốn NS nhà nƣớc 

Chỉ số giá xây dựng do Sở 

xây dựng công bố. Lên 

mạng search. 

Tổng giá trị trƣợt 

giá cộng dồn sau 3 

năm 
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- Dự phòng bao gồm dự phòng do phát sinh khối lượng và dự phòng do trược giá.  

     + Trường hợp lập dự toán thì Kps=5%,  

     + Trường hợp lập TMĐT. Nếu chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì Kps=5%, Nếu lập dự án 

(DA>=15tỷ) thì Kps=10%. 

- Tính dự phòng do trượt giá theo hướng dẫn của TT……/2015 TT-BXD 

     + Chỉ số trượt giá liên tục = Chỉ số giá năm sau/ Chỉ số giá năm trước 

     + Chỉ số trượt giá bình quân năm 2015 = (1+1,156+1,016+0,097)/4=1,037 

     + Chỉ số trượt giá bình quân năm 2016 = 1,037*(1+1,156+1,016+0,097)/4=1,076 

     + Chỉ số trượt giá bình quân năm 2017 = 1,076*(1+1,156+1,016+0,097)/4=1,115 

- Vốn đầu tư dự phòng trược giá = Phân bổ vốn đầu tư * Chỉ số trượt giá liên tục 

- Giá trị trượt giá = Vốn đầu tư dự phòng trượt giá – Phân bổ vốn đầu tư 

- Trình tự thực hiện bảng tính dự phòng do trƣợt giá trên phần mềm: 

- Bƣớc1: Xác định tỉnh thành đang lập dự toán để tìm chỉ số giá của tỉnh đó, năm bắt đầu dự 

án, và số năm thực hiện dự án. 

- Bƣớc 2: Xác định lãi suất vay, nếu dự án dùng vốn ngân sách nhà nước thì lãi suất vay=0. 

- Bƣớc 3: Phân bổ nguồn vốn cho từng năm thực hiện dự án. 

- Bƣớc 4: Nhập chỉ số giá xây dựng hàng năm, nếu không có năm thì có thể dùng quý hoặc 

tháng. (Do sở xây dựng công bố - lên mạng search). 

- Bƣớc 5: Tổng giá trị trượt giá cộng dồn sẽ được link qua phần dự phòng do trượt giá của 

bảng “Tổng hợp kinh phí”. 
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DỰ TOÁN GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG 
 

 Dự toán gói thầu xây dựng xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt và 

được thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng. 

 

 Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực 

hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ 

yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.  

 

Dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định theo công thức sau: 

GGTXD = GXD + GHMC + GDPXD       (2.12) 

Trong đó: 

- GGTXD: Dự toán gói thầu thi công xây dựng; 

- GXD: Chi phí xây dựng của dự toán gói thầu thi công xây dựng; 

  - GHMC: Chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng; 

- GDPXD: Chi phí dự phòng của dự toán gói thầu thi công xây dựng 
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1. Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững các thông tin trong bản vẽ thiết kế và tài liệu chỉ 

dẫn kèm theo. Trường hợp cần thiết yêu cầu nhà thiết kế giải thích rõ các vấn đề có 

liên quan đến đo bóc khối lượng xây dựng công trình.  

2. Lập Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình.  

Bảng tính toán này phải phù hợp với bản vẽ thiết kế, trình tự thi công xây dựng công 

trình, thể hiện được đầy đủ khối lượng xây dựng công trình và chỉ rõ được vị trí các 

bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình.  

Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình cần lập theo trình 

tự từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên theo trình tự thi công ( Phần ngầm, phần nổi, 

phần hoàn thiện, lắp đặt).  

3. Thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo Bảng tính toán, đo bóc khối 

lượng công trình, hạng mục công trình.  

4. Tổng hợp các khối lượng xây dựng đã đo bóc vào Bảng khối lượng xây dựng công 

trình sau khi khối lượng đo bóc đã được xử lý theo nguyên tắc làm tròn các trị số.  
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PHƢƠNG PHÁP ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG 
Phương pháp bốc theo trình tự thi công 

Đo bóc khối lượng công việc theo trình tự thi công từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. 

Ví dụ: Công trình dân dụng có thể phân chia danh mục công tác đo bóc như sau: 

1. Phần ngầm 

- Công tác xử lý nền: sản xuất cọc, thi công cọc, đệm cát… 

- Công tác đào đất: đào đất móng, bể nước ngầm, bể phốt... 

- Công tác bê tông lót móng, bê tông móng, bể nước, bể phốt... 

- Công tác bê tông cổ cột. 

- Công tác xây tường móng, cổ móng. 

- Công tác trát tường móng, cột móng. 

- Công tác bê tông giằng móng. 

- Công tác lấp đất hố móng, san nền.. 

- Công tác vận chuyển đất thừa đi nếu có. 

2. Phần thân nhà (phần thô) 

- Công tác bê tông tại chỗ (cột, dầm, sàn, lanh tô, ô văng...): Bê tông, ván khuôn, cốt thép 

- Công tác lắp ghép kết cấu 

- Công tác xây 

- Công tác cầu thang 

3. Phần mái 

+ Làm mái bằng 

-Thi công các lớp mái 

-Xây tường chắn mái 
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- Trát ốp, quét vôi 

- Chống nóng ngoài 
- Bể nước mái 

- Tum thang 

+ Làm mái dốc 

-Kết cấu mái: vì kèo, xà gồ, cầu phong 

-Lợp mái, xây bờ 

-Sơn kết cấu mái... 

4. Phần hoàn thiện 

- Công tác lắp cửa, vách ngăn 

- Công tác làm trần, dán ốp trang trí 

- Trát tường, cột, dầm trần 

-Lát nền, sàn 

-Ốp tường 

- Công tác sơn, quét vôi 

5. Phần xây dựng khác 

+ Hè rãnh ngoài nhà 

- Công tác đất 

- Công tác bê tông (đổ bê tông tấm đan, bê tông rãnh...) 

- Công tác xây  

- Công tác trát, láng 

- Công tác gia công và lắp dựng tấm đan 

- Công tác xây, trát, ốp..., bồn hoa 
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- Công tác vận chuyển đất thừa nếu có 

+ Sân vườn, cảnh quan 

6. Phần điện, nƣớc, chống sét 

- Lắp đặt thiết bị vệ sinh (chậu rửa, vòi sen, lavabô…) 

- Lắp đặt đường ống cấp thoát nước (ống, phụ kiện..) 

- Lắp đặt thiết bị điện (kéo dải dây dẫn, hộp nối, áttômát, đèn, quạt….) 

- Lắp đặt hệ thống chống sét (kim thu sét, dây thu sét, dây dẫn sét, cọc tiếp  

địa..)  
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ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG CỤ THỂ CÁC CÔNG TÁC  

THÔNG DỤNG 
I. Công tác cọc 

1. Công tác sản xuất bê tông cọc.  

Cọc chia làm hai loại C1 và C2. 

- Cọc C1 là cọc có mũi  

BT thân cọc: S*L*B^2 (Số lượng * chiều dài cọc * diện tích mặt cắt cọc) 

BT phần mũi: S*L1*B^2/2 (Số lượng * chiều dài mũi cọc* diện tích mặt cắt cọc/2) 

- Cọc C2 là đoạn cọc thân: S*L*B^2 (Số lượng * chiều dài cọc * diện tích mặt cắt cọc) 

Mã hiệu thường dùng: AG.111xx hoặc tra theo tên: bê tông, cọc,  

2. Công tác sản xuất ván khuôn cọc:  

Cọc chia làm hai loại C1 và C2. 

- Cọc C1 là cọc có mũi  

Vk đoạn thân: S*L*3*B (SL *chiều dài cọc*chu vi 2 cạnh bên và cạnh đáy của mặt cắt cọc) 

Vk đoạn mũi: S*L1*3*B/2 (SL * chiều dài mũi cọc * chu vi 2 cạnh bên và cạnh đáy của mặt 

cắt cọc/2) 

Vk đầu bịt: A*B (diện tích mặt cắt cọc) 

- Cọc C2 là đoạn cọc thân:  

Vk thành và đáy: S*L*3*B/3 (Số lượng*chiều dài cọc*chu vi 2 cạnh bên và cạnh đáy của mặt 

cắt cọc.) 

Vk 2 đầu bịt: 2*A*B (2*diện tích mặt cắt cọc) 

Mã hiệu thường dùng : AG.3 hoặc tra theo tên: ván khuôn, cọc 

3. Công tác sản xuất cốt thép cọc: Dựa vào thống kê thép, phân theo định mức thép 

d<=10mm; <=18mm; >18mm.  

Mã hiệu thường dùng : AG.131xx hoặc tra theo tên: thép, cọc 86 
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4. Sản xuất thép bản đầu cọc (hoặc hộp nối cọc): Xem thống kê thép 

Cách tra mã: AI.531xx hoặc tra theo tên: Sản xuất, mặt bích 

5. Công tác đóng (ép cọc) 

Cách tính: Tổng chiều dài cọc = Số lỗ cọc * độ sâu 1 lỗ cọc 

Mã hiệu thường dùng : AC.13xxx (Đóng cọc); AC.25xxx(ép trước cọc); AC.28xxx(ép sau cọc) hoặc 

tra theo tên: ép, cọc  

(Lưu ý trong hao phí vật liệu của công tác ép cọc, đã có tính giá mua cọc. Nếu tự sản xuất cọc 

thì bỏ hao phí VL của công tác này đi) 

6. Công tác nối cọc BTCT: Cần phải điều chỉnh hao phí thép tấm phù hợp với thiết kế 

Cách tính: Số lượng lỗ cọc x số mối nối 

Mã hiệu thường dùng : AC.293…hoặc bấm: nối, cọc 

7. Công tác đập đầu cọc: 

Cách tính: Số lượng lỗ cọc x tiết diện cọc x chiều dày đập đầu cọc 

Mã hiệu thường dùng : AA.223xx (đập đầu cọc khoan nhồi) hoặc AA.22111 (phá bằng búa căn) 

hoặc AA.22211 (phá bằng máy khoan)  

8. Công tác thử tải:  

• Công tác thử tải bằng nén tĩnh cọc: mã hiệu CQ.15xxx, CQ.16xxx trong tập Định mức xây dựng – 

Phần khảo sát, lưu ý chưa xét đến công tác di chuyển đối trọng, dàn nén, gia cố nền khu vực nén 

(nếu đất yếu),… 

• Công tác thử tải bằng búa đóng cọc: Dùng mã hiệu của công tác đóng cọc tương ứng. 

• Công tác thử động biến dạng lớn (PDA): chưa có định mức => lấy báo giá. 

• Công tác kiểm tra CL bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT): CQ.17xxx. 

• Công tác kiểm tra CL bằng phương pháp siêu âm: CQ.18xxx. Lưu ý trước khi thử tải cọc thường 

có thời gian nghỉ là 6 ngày (chờ đất nền quanh cọc hồi phục), nếu số cọc thử ít thì tình trạng máy thi 

công nằm chờ cũng phải được tính hao phí, xem chi tiết ở điều 8 – Thông tư 06/2010/TT- BXD 



Lưu ý:  
- Định mức đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất hao phí 

nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật 

liệu cọc tính theo thiết kế.  

- Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so định 

mức đóng cọc tương ứng.  

- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công 

đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Trong 

bảng định mức chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.  

- Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, 

xà kẹp, phao nổi.  

- Trong hao phí vật liệu khác đã tính đến hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc. 
9. Công tác đóng tre, cọc gỗ, cừ tràm 

Cách tính: Diện tích gia cố x chiều dài cọc x mật độ cọc 

Mã hiệu: AC.11….hoặc tra theo tên : đóng, tràm hoặc: đóng, gỗ 

 VD: AC.11121: Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất > 2,5m đất cấp I (đơn vị 100m) 
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DANH MỤC CÔNG VIỆC THƢỜNG DÙNG CHO CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG (ÉP ) CỌC 

BÊ TÔNG CỐT THÉP 
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II. Công tác móng nhà 

1. Công tác đào móng: Được xác định 

dựa trên kích thước mặt bằng và mặt 

cắt chi tiết móng. 

Công thức tính khối lượng khối hình 

chóp cụt (mở taluy): 

V = H/6*[a*b+d*c+(c+a)*(d+b)] 

Hoặc tính theo công thức gần đúng: 

Vđào = thể tích đào không taluy * 1,3. 

(mở taluy 30%) 

Mã hiệu: AB.14xx hoặc tra theo tên: 

đào, móng. 

2. Tính khối lƣợng lấp móng:  

- Tính chính xác Vlấp = (Vđào- Vcông 

trình bị chôn lấp) 

- Tính gần đúng theo kinh nghiệm: 

Vlấp = 2/3 Vđào  

Trường hợp đào đất từ nơi đào đến nơi 

đắp thì nhân thêm hệ số K 

Trong đó:  

- K85: Kđầm nén = 1,07 

- K90: Kđầm nén = 1,1 

- K95: Kđầm nén = 1,13 

- K98: Kđầm nén = 1,16 

Cách tra mã: AB.131….hoặc bấm: đắp, 

móng 
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Trƣờng hợp đào không cần mở taluy 
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III. Công tác vận chuyển 

Đơn giá vận chuyển được tính dựa trên các cung đường vận chuyển như sau: 

- ĐG1: Đơn giá vận chuyển trong cự ly <=300m 

- ĐG2: Đơn giá vận chuyển trong cự ly <=500m 

- ĐG3: Đơn giá vận chuyển trong cự ly <=700m 

- ĐG4: Đơn giá vận chuyển trong cự ly <=1000m 

- ĐG5: Đơn giá vận chuyển cho 1 km tiếp theo trong cự ly <=2km 

- ĐG6:  Đơn giá vận chuyển cho 1 km tiếp theo trong cự ly <=4km 

- ĐG7:  Đơn giá vận chuyển cho 1 km tiếp theo trong cự ly <=7km 

- ĐG8:  Đơn giá vận chuyển cho 1 km tiếp theo ngoài phạm vi 7km 
Cách tính: 

- Khi vận chuyển ở cự ly L<= 1km: Chọn các ĐG1 hoặc ĐG2 hoặc ĐG3 hoặc ĐG4 cho phù hợp với 

cự ly vận chuyển. 

- Khi vận chuyển cự ly L<=2km = ĐG4+ ĐG5 x (L-1) 

- Khi vận chuyển cự ly L<=4km = ĐG4+ ĐG6 x (L-1) 

- Khi vận chuyển cự ly L<=7km = ĐG4+ ĐG7 x (L-1) 

- Khi vận chuyển cự ly L>7km   = ĐG4 + ĐG7 x 6 + ĐG8 x (L -1 -6) 

 
* Lƣu ý: 

- Trong mỗi đơn giá trên người ta chia nhỏ ra theo cấp đất vận chuyển và loại ô tô vận chuyển. 

Sau khi đã xác định được đơn giá, cần phải chọn loại cấp đất và ôtô cho phù hợp. 

- Các hệ số trên là hệ số điều chỉnh máy, vì vậy ta không nên nhân vào khối lượng mà điền vào 

cột hệ số điều chỉnh máy trong bảng tiên lượng. 



IV. Công tác cột 

Cột là bộ phận kết cấu chịu lực thẳng đứng và là một phần của kết cấu khung. Bao gồm cột 

bên trong và cột bên ngoài tính từ móng đến mái nhà, có cả cột tầng hầm. Khi chọn quy 

cách độ cao công việc, không phân độ cao theo tầng mà chọn thống nhất 1 độ cao của cả 

công trình. 

Công tác cột gồm 3 phần cơ bản là: 

1. Công tác gia công và lắp dựng cốt thép: Lấy trong bảng thống kê thép, phân loại theo 

d<=10mm, d<=18mm, D>18mm. Nhưng phải kiểm tra lại theo công thức ở phần hướng dẫn 

tính khối lượng cốt thép. 

2. Công tác gia công lắp dựng ván khuôn: Khối lượng ván khuôn được tính bằng cách lấy 

chu vi cột nhân với chiều cao của cột. 
3. Công tác đổ bê tông cột: 

+ Trường hợp 1: Cột có tiết diện lớn hơn dầm thì bê tông cột tính trước và bê tông dầm tính 

sau. Chiều dài cột tính suốt và chiều dài dầm trừ cạnh cột. 
+ Trường hợp 2: Cột có tiết diện bằng dầm thì bê tông cột hay bê tông dầm tính trước đều 

được. 
+ Trường hợp 3: Cột có tiết diện nhỏ hơn dầm thì bê tông dầm tính trước, bê tông cột tính 

sau. Chiều dài dầm tính suốt và chiều cao cột trừ chiều cao dầm. 

 
Cách tra mã bấm: Cốt thép, cột hoặc ván khuôn, cột hoặc bê tông, cột 
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V. Công tác bê tông xà, dầm giằng 

1. Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn xà, dầm, giằng:  

Cách tính: Số lượng x (Chiều cao 2 cạnh bên + rộng cạnh đáy) x chiều dài dầm 

Dầm dọc tính phủ bì, dầm ngang tính lọt lòng. 

2. Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép xà, dầm, giằng: Lấy trong bảng thống kê thép, 

phân loại theo d<=10mm, d<=18mm, d>18mm. Nhưng phải kiểm tra lại theo công thức ở 

phần hướng dẫn tính khối lượng cốt thép. 

3. Công tác bê tông xà, dầm, giằng: Được đo bóc theo nguyên tắc dầm nào có tiết diện lớn 

được tính trước. Dầm có tiết diện nhỏ được tính sau. Dầm dọc tính phủ bì, dầm ngang tính 

lọt lòng. Khi tìm kích thước dầm phải căn cứ vào bản vẽ mặt bằng kết cấu, hình vẽ triển khai 

của dầm đó để trừ đi phần giao cho chính xác.  

Cách tính: Số lượng x diện tích mặt cắt dầm x chiều dài dầm 

Cách tra mã bấm: Cốt thép, dầm hoặc ván khuôn, dầm hoặc bê tông, dầm 

Lƣu ý: Nhớ trừ đi cột nếu cột tính suốt từ sàn lên mái. 

Sử dụng độ cao của công trình để chọn mã công việc, không phân độ cao theo tầng. 

VI. Công tác đổ bê tông sàn, mái:  

1. Công tác sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sàn, mái. 

Cách tính: Tính diện tích sàn lọt lòng cho từng sàn. 

2. Công tác sản xuất và lắp dựng cốt thép sàn mái: Lấy trong bảng thống kê thép, phân 

loại theo d<=10mm, d<=18mm, D>18mm. Nhưng phải kiểm tra lại theo công thức ở phần 

hướng dẫn tính khối lượng cốt thép. 

3. Bê tông sàn, mái:  

Cách tính: Bằng diện tích ván khuôn x chiều dày sàn 

Cách tra mã bấm: Cốt thép, sàn hoặc ván khuôn, sàn hoặc bê tông, sàn 93 



VII. Công tác lanh tô, ô văng 

Lanh tô, ô văng là bộ phận nằm phía trên của cửa đi, cửa sổ trong công trình xây dựng. Đối 

với công tác này cũng có 3 công tác thành phần là bê tông, cốp pha và cốt thép. Căn cứ vào 

mặt cắt công trình, chi tiết và bản vẽ kết cấu cụ thể để tính. 
VIII. Công tác cầu thang bộ 

Cầu thang là bộ phận giao thông trong công trình. Được thể hiện trong hồ sơ là các bản vẽ 

chi tiết mặt bằng, mặt cắt.. của thang. Công tác này cũng có 3 công tác thành phần là bê 

tông, cốp pha và cốt thép như đã trình bày. Tuy nhiên cầu thang lại là tổ hợp của các công 

tác: sàn, dầm... Cần xem xét kỹ bản vẽ chi tiết thang tránh tính trùng lặp với các công tác 

khác. 

IX. Công tác bể nƣớc mái 

Bể nước mái là bể nước được thiết kế và thi công ở trên mái của công trình. Thường là tích 

hợp của rất nhiều công tác khác nhau như bê tông, cốp pha, cốt thép, xây, trát, láng... Được 

thể hiện ở bản vẽ chi tiết do đó cần nghiên cứu kỹ trong khi tính toán. 

X. Công thức tính khối lƣợng thép 

- Thép tròn: Khối lượng (kg) = Số thanh*D^2/162 * Chiều dài 1 thanh (m).  

D là đường kính thép đơn vị là mm. 

- Thép hình:  

Đối với thép hình làm lan can, cầu thang cần có bảng tra tiết diện và trọng lựợng của 1 md từ 

đó tính toán khối lượng hoặc tính bằng: Số lựợng cấu kiện * Diện tích cấu kiện * Chiều dài 

cấu kiện * Trọng lựợng riêng (Trọng lựợng riêng của thép = 7850kg/m3). 
Ví dụ: Tính khối lượng giằng mái, gồm 16 cấu kiện, dài 5 m, tôn dập, kích thước  

C200x 50x 15x 2,5. 

Tính M = 16*5* ( 0,2+ 0,05*2+ 0,015*2) * 0,0025 * 7850 = 518,1kg  94 
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Tiêu chuẩn uốn thép 



XI. Công tác xây 

1. Cần xác định rõ những đặc điểm sau:  

- Đơn vị tính: m3 

- Loại công tác: xây móng, xây tường, xây các kết cấu phức tạp … 

- Loại vật liệu: Đá, gạch ống, gạch thẻ, gạch chịu lửa… 

- Kích thước vật liệu: gạch ống 8x8x19, 9x9x19… 

- Chiều dầy khối xây: Chiều dầy < 10cm, < 30cm, > 30cm… 

- Chiều cao khối xây: Chiều cao < 4m, < 16m, < 50m, > 50m…  

- Mác vữa: M50, M75, M100… 

2. Phƣơng pháp tính: 

- Lấy chiều dài tường nhà x chiều cao tầng= Diện tích toàn bộ. (Chiều cao xây từ mặt sàn lên 

đến đáy dầm hoặc đáy sàn. 

- Trừ đi lỗ cửa và ô trống được diện tích mặt tường. 

- Trừ đi các khối lượng các kết cấu khác (giằng tường, lanh tô…) ta được  

khối lượng xây cần tính.  

- Trừ đi thể tích cột chiếm chỗ. 

- Tường dọc tính phủ bì, tường ngang tính lọt lòng 

3. Tên công việc thƣờng có:  

- Xây tường dầy 100, h < 4m. 

- Xây tường dầy 100, h < 16m. 

- Xây tường dầy 200, h < 16m. 

- Xây tam cấp, xây bó nền. 

Công tác xây có mã là AE…..hoặc gõ xây, tường hoặc xây, móng 
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XII. Công tác trát 

1. Cần xác định rõ những đặc điểm sau:  

- Đơn vị tính: m2 

- Loại công tác: Trát vữa XM, trát đá rửa, trát Granito … 

- Loại cấu kiện: Trát tường, trát cấu kiện BT (dầm, cột)…  

- Quy cách lớp trát: Lớp trát dầy 1cm, 1,5cm, 2cm,… 

- Điều kiên thi công: Trát trong, trát ngoài… 

- Mác vữa: M25, M50, M75… 

2. Phƣơng pháp tính:  

- Tính bằng thể tích xây tường/chiều dày tường. 

- Trừ đi phần ốp gạch trên tường. 

- Chú ý: Khi tính trát gờ chỉ, phào… tính theo mét  

3. Tên công việc thƣờng có:  

- Trát tường gạch bên trong và bên ngoài…  

- Trát dầm, giằng, thành sênô các loại… 

- Trát lanh tô, ô văng… 

- Trát Granito… 

- Trát đá rửa… 
Công tác trát có mã là AK.2…hoặc gõ trát, tường, ngoài hoặc trát, tường, trong hoặc trát, 

dầm….. 
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XIII. Công tác ốp, lát 

1. Cần xác định rõ những đặc điểm sau:  

- Đơn vị tính: m2 

- Loại công tác ốp: ốp tường, trụ, cột, ốp chân tường, ốp đá granit tự nhiên,  

ốp đá cẩm thạch… 

- Loại công tác lát: Lát gạch sân, lát gạch nền đường… 

- Loại vật liệu: ốp gạch, ốp đá, lát gạch xi măng, lát đất nung…. 

- Quy cách, kích thước vật liêu: Gạch 200x200, 300x300, 600x600…  

- Mác vữa: M25, M50, M75... 

2. Phƣơng pháp tính: 

- Tính theo Diện tích được ốp, lát…  

3. Tên công việc thƣờng có: 

- Ốp gạch vào tường…; - Ốp gạch chân tường…; - Lát gạch các sàn tầng…; Lát gạch khu vệ 

sinh  
XIV. Công tác làm trần 

1. Cần xác định rõ những đặc điểm sau:  

- Đơn vị tính: m2 

- Loại vật liệu: trần cót ép, trần gỗ dán có tấm cách âm, làm trần bằng tấm  

thạch cao …  

- Quy cách, kích thước tấm trần: Tấm trần 50x50cm… 

2. Phƣơng pháp tính:  

- Tính theo diện tích làm trần. Bằng diện tích ván khuôn sàn tính lọt lòng. 

3. Tên công việc thƣờng có:  

- Làm trần gỗ dán…; - Làm trần ván ép chia ô nhỏ…; - Làm trần thạch cao… 
98 



XV. Công tác lợp mái 

1. Cần xác định rõ những đặc điểm sau:  

- Đơn vị tính: m2. 

- Loại vật liệu: lợp mái ngói, lợp mái Fibro xi măng, tôn tráng kẽm … 

- Quy cách, kích thước vật liệu: ngói 22v/m2 

, ngói âm dương 80v/m2,…. 

- Chiều cao thi công: < 4m, < 16m. 

2. Phƣơng pháp tính:  

- Diện tích lợp mái tính theo góc nghiêng của mái. 

- Xà gồ, cầu phong, vì kèo tính riêng với đơn vị m3 

- Latuy tính riêng theo đơn vị m2mái. 

3. Tên công việc thƣờng có: 

- Lợp mái ngói 22v/m2… 

- Lợp mái bằng Fibro xi măng 

XVI. Công tác quét vôi hoặc sơn, bả 

1. Cần xác định rõ những đặc điểm sau:  

- Đơn vị tính: m2. 

- Loại công việc: Bả vào tường, bả vào cấu kiện, sơn gỗ, sơn kính, sơn dầm,  

tường…. 

- Loại vật liệu: loại bột bả, loại sơn… 

2. Phƣơng pháp tính:  

- Diện tích sơn, bả matít tính theo diện tích trát vữa xi măng  

- Diện tích sơn nước lấy theo diện tích bả matít … 99 



- Diện tích sơn dầu tính diện tích theo bề mặt cấu kiện 

- Sơn cửa tính theo diện tích m2 bề mặt cửa…  

- Quét vôi tính bằng diện tích trát vữa XM… 

3. Tên công việc thƣờng có:  

- Bả matít vào tường… 

- Bả matít vào cột, dầm, trần… 

- Sơn nước vào tường đã bả… 

XVII. Công tác làm cửa 

1. Đơn vị tính: m2 cho cánh cửa và m cho khuôn cửa 

2. Quy cách: cần phân biệt: 

- Loại cửa: cửa đi, cửa sổ, cửa đơn, cửa kép, có khuôn, không khuôn... 

- Loại gỗ: gỗ lim, gỗ chũ chỉ... 

- Điều kiện kỹ thuật: mộng, đố, cấu tạo cửa, huỳnh, pano... 

3. Phƣơng pháp tính dựa vào kích thước mặt bằng và mặt cắt hay bảng thống kê cửa tính 

được khối lượng cửa từng loại theo quy cách của chúng. Chi phí cho sản xuất cửa tính theo 

thông báo giá hàng tháng của địa phương nơi xây dựng công trình. 
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XVIII. Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình 

Khối lượng lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình như cấp điện, nước, thông gió, cấp nhiệt, 

điện nhẹ... được đo bóc, phân loại theo từng loại vật tư, phụ kiện của hệ thống kỹ thuật 

công trình theo thiết kế sơ đồ của hệ thống, có tính đến các điểm cong, gấp khúc theo chi 

tiết bộ phận kết cấu... 

Công tác lắp đặt thiết bị công trình: 

- Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình được đo bóc, phân loại theo loại thiết bị, tổ hợp, hệ 

thống thiết bị cần lắp đặt, biện pháp thi công và điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu lắp 

đặt). 

- Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình phải bao gồm tất cả các phụ kiện để hoàn thiện tại 

chỗ các thiết bị, tổ hợp, hệ thống thiết bị. 

XIX. Lắp đặt thiết bị vệ sinh, cấp thoát nƣớc 

Trong công trình xây dựng, hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh được tổ hợp từ các 

linh kiện khác nhau 

- Đối với thiết bị vệ sinh bao gồm: Chậu rửa, lavabô, vòi sen, gương soi... những thiết bị 

này phải căn cứ vào bản vẽ bố trí thiết bị sau đó tổng hợp và đưa vào bảng khối lượng. 

Đơn vị là cái hoặc bộ.... 

- Đối với thiết bị cấp thoát nước gồm có: Bồn chứa nước, đường ống cấp  

nước - hệ thống ống dẫn, van, côn cút... Đối với đường ống thoát nước - tê kiểm  

tra, chếch, côn thu... Đơn vị là m hoặc cái (Cần phân biệt ở đây là cấp nước thì ống dẫn 

nước thường là ống thép tráng kẽm hoặc ống nhựa mềm chất lượng cao còn ống thoát 

nước thường là ống nhựa cứng PVC) 
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Cách đo bóc: người đo bóc căn cứ vào sơ đồ không gian cấp thoát nước, căn cứ vào chiều 

cao tầng và chiều dài tường đặt thiết bị vệ sinh...để xác định số lượng, chiều dài tương 

ứng.. 

Cần phân biệt biện pháp thi công trong việc nối đường ống có thể là nối bằng phương pháp 

măng sông hoặc bằng phương pháp hàn.. 

XX. Lắp đặt thiết bị điện 

Hệ thống điện trong công trình xây dựng bao gồm cáp, dây dẫn; thiết bị đóng ngắt bảo vệ, 

thiết bị kết nối phân phối điện. Việc đo bóc được xác định dựa trên sơ đồ phân pha và đi 

dây.  
- Đối với dây cáp điện phải căn cứ vào vị trí nguồn điện bên ngoài công trình đến tủ điện 

tổng của công trình, hình thức đi nổi hoặc đi chìm để xác định chiều dài dây cáp (m). Đồng 

thời phải căn cứ vào chủng loại cáp thông thường cáp sẽ là 4 dây: VD 3x16 + 1x10 

- Đối với dây dẫn điện trong công trình phải căn cứ vào sơ đồ phân pha và đi dây, xác định 

chiều dài dây dẫn và chiều dài dây gen bảo vệ.  
- Đối với thiết bị đóng ngắt bảo vệ bao gồm: áttômát 1 pha, 3 pha, cầu dao, cầu chì... 

- Đối với thiết bị kết nối bao gồm ổ cắm đơn , ổ cắm đôi.. Thiết bị chiếu sáng trong công 

trình - đèn đơn, đèn đôi, đèn huỳnh quang, đèn sợi đốt... 

Tóm lại đối với dây cáp điện đo bóc tính theo đơn vị là (m) còn các thiết bị khác tính theo 

đơn vị là bộ hoặc cái.. 
XXI. Lắp đặt thiết bị chống sét 

Thiết bị chống sét của công trình bao gồm: kim dẫn sét, dây thu sét, dây dẫn sét, cọc tiếp 

địa, dây nối tiếp địa... Đối với công việc này thì kim thu sét, cọc được xác định theo đơn vị 

là cái khi thi công. Còn lại được xác định hoàn toàn dựa trên trọng lượng của thép cấu tạo 

nên nó. Khi thi công ngoài việc gia công lắp dựng còn có công việc là sơn bảo vệ. 102 



XXII. Hệ thống điều hòa không khí, thang máy  

Trong công trình xây dựng có thể được tính ra một hạng mục thiết bị riêng, trong trường 

hợp này cần rà soát kiểm tra khối lượng tính toán của nhà thiết kế đã đúng, hợp lý chưa. 

XXIII. Một số lƣu ý khác 

Đo bóc khối lượng xây dựng công trình là một công việc phức tạp, tổng hợp nhiều loại 

công tác, quy cách, hình dạng, kích thước, khối lượng tính toán rất nhiều. Để tính toán 

đầy đủ, tránh nhầm lẫn sai sót, giảm được thời gian và khối lượng tính toán, người là m 

công việc này phải chú ý: Nghiên cứu bản vẽ từ toàn thể đến bộ phận chi tiết để hiểu biết 

về cấu tạo công trình. Sự liên quan của cácbộ phận với nhau để xác định được khối lượng 

cần tính toán cho mỗi công tác của công trình. Sau đó thực hiện tính toán khối lượng cho 

từng công tác như đã hướng dẫn ở trên. Người làm công việc này cũng cần phải linh hoạt 

để đạt được tính hợp lý và nhanh chóng, hiệu suất cao trong công việc. 
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* Phụ lục 1: Các công thức tính diện tích và thể tích các hình phức tạp 
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Bài 1:  

107 



108 

Câu 1: Hãy tính khối lượng bê tông và ván khuôn, cốt thép để sản xuất cọc của cả công trình. 

Câu 2: Tính khối lượng ép cọc? 

Câu 3: Tính khối lượng đập đầu cọc? 

Câu 4: Dùng phần mềm tra mã hiệu, nhập khối lượng tính được của các công tác trên, biết 

cọc BTCT đá 1x2 mác 250, đất cấp II. 



Bài 2:  

Câu 1: Hãy tính khối lượng gia cố cừ tràm, đất cấp I 

Câu 2: Dùng phần mềm tra mã công việc và nhập tiên lượng của công tác trên 

. 109 
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Bài 3: Đo bóc khối lƣợng và nhập tiên lƣợng của móng nông sau.  
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Câu 1: Tính khối lượng đào 

móng, biết đất cấp III, khối 

lượng mở taluy là 30%. Đào 

thủ công.   

Câu 2: Tính khối lượng bê 

tông lót móng? Bê tông đá 

4x6 mác 100.   

Câu 3: Tính khối lượng bê 

tông móng? Bê tông đá 1x2 

mác 250. 

Câu 4: Tính khối lượng ván 

khuôn móng? 

Câu 5: Tính khối lượng cốt 

thép móng. 

Câu 6: Tính khối lượng đắp 

đất hố móng? 

Câu 7: Tính khối lượng vận 

chuyển đất thừa ra khỏi công 

trình, cự ly vận chuyển 10km. 

Bằng ô tô 10 tấn. 

Câu 8: Dùng phần mềm tra 

các mã công việc trên và diễn 

giải khối lượng từng công tác. 
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Bài 4: Tính toán khối lƣợng giằng móng  
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Câu 1: Tính khối lượng bê tông đà kiềng? Bê tông đá 1x2 mác 250.   

Câu 2: Tính khối lượng ván khuôn đà kiềng? 

Câu 3: Đếm số lượng thanh thép số 1,2,3,4,5 của ĐK1 

Câu 4: Tính khối lượng của thanh thép số 1. 

Câu 5: Dùng phần mềm tra các mã công việc bê tông và ván khuôn trên , diễn giải khối lượng 

từng công tác. 

4
0

0
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Bài 5: Tính toán khối lƣợng Cột 

Câu 1: Tính khối lượng ván khuôn cột, dùng ván khuôn gỗ 

Câu 2: Tính khối lượng bê tông cột, bê tông M250; đá 1x2; thi công <=50m 

Câu 3: Lập bảng thống kê khối lượng thép cột cho cả công trình. 

Câu 4: Dùng phần mềm để tra mã công tác và nhập tiên lượng. 
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Bài 6: Tính toán khối lƣợng dầm lầu lửng 



122 



123 

Câu 1: Tính khối lượng bê tông dầm, bê tông M250; đá 1x2; thi công <=50m 

Câu 2: Tính khối lượng ván khuôn dầm. 

Câu 3: Dùng phần mềm để tra mã công tác và nhập tiên lượng. 
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Bài 7: Tính toán khối lƣợng sàn lầu lửng 

Câu 1: Tính khối lượng bê tông Sàn, bê tông M250; đá 1x2; thi công <=50m 

Câu 2: Tính khối lượng ván khuôn sàn. 

Câu 3: Dùng phần mềm để tra mã công tác và nhập tiên lượng. 
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Bài 8: Tính toán khối lƣợng cầu thang 
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Câu 1: Tính khối lượng bê tông, ván khuôn, cốt thép thang  

Câu 2: Tính khối lượng xây gạch bật thang, sử dụng gạch thẻ, mác 75 

Câu 3: Dùng phần mềm để tra mã công tác và diễn giải khối lượng trên.  130 
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Bài 9: Tính toán khối lƣợng xây tƣờng 



Bài 10: Tính khối lƣợng bể phốt  

132 
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Câu 1: Tính khối lượng đào bể phốt. 

Câu 2: Tính khối lượng ván khuôn, cốt thép, bê tông dầm bể phốt 

Câu 3: Tính Ván khuôn, cốt thép, bê tông sàn đáy bể phốt 

Câu 4: Tính khối lượng ván khuôn, cốt thép, bê tông tấm đan. 

Câu 5: Tính khối lượng xây gạch bể phốt, sử dụng gạch chỉ đặc, mác 75 

Câu 6: Tính khối lượng cho công tác lắp đặt tấm đan. 

Câu 7: Tính khối lượng trát bể. 

Câu 8: Dùng phần mềm để tra mã công tác và diễn giải các khối lượng trên.  
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Bài 11: Tính khối lƣợng đào 

rãnh cống. 

Câu 1: Tính khối lượng công 

tác đất khi đào một đường 

rãnh dài 700 mét để đặt đường 

ống bê tông cốt thép đường 

kính 1 mét. Đáy rãnh rộng 2 

mét, độ sau rãnh tùy thuộc 

vào trắc dọc. 

Câu 2: Dùng phần mềm để 

tra mã công việc và nhập tiên 

lượng. 
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Bài 12: Lập dự toán cho bảng danh mục thiết bị điện và nƣớc sau 
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STT §¬n vÞ Sè lîng Ghi chó STT §¬n vÞ Sè lîng

A ThiÕt bÞ 18 C«n thu PPR D32*25 c¸i 1

1 B×nh níc nãng Aiston 30l bé 2 19 Tª nhùa PPR D20+D32 c¸i 12+4

2 XÝ bÖt + kÐt níc + sÞt nÒn bé 3 20 Tª nhùa PPR D25*20 c¸i 1

3 ChËu röa tay + vßi röa + g¬ng soi bé 3 21 Tª nhùa PPR D32*20 c¸i 2

4 ChËu bÕp + vßi röa bé 1 22 D©y mÒm D15 c¸i 10

5 Vßi t¾m h¬ng sen bé 2 c PhÇn tho¸t níc SH + tho¸t níc ma

6 M¸y b¬m sinh ho¹t Q=1,2m3/h, H=30m bé 1 ¸p lùc lµm 1 èng nhùa uPVC D110 m 24

7 Bån níc Inox 1,2m3 + gi¸ ®ì bé 1 viÖc cña èng cÊp 2 èng nhùa uPVC D90 m 16

8 Rä b¬m D32 bé 1 P=10at 3 èng nhùa uPVC D76 m 16

9 Van phao D25 c¸i 2 4 èng nhùa uPVC D42 m 16

10 PhÔu thu níc sµn bé 8 5 èng nhùa uPVC D34 m 8

11 M¸y b¬m t¨ng ¸p Q=10l/phót, h=9m bé 1 §êng kÝnh èng 6 Y kiÓm tra uPVC 45 ®é D110 c¸i 3

12 M¸y giÆt bé 1 vµ phô tïng lµ 7 Y kiÓm tra uPVC 45 ®é D90 c¸i 4

13 §ång hå níc d25 bé 1 ®êng kÝnh 8 Tª nhùa uPVC 45 ®é D110*90 c¸i 3

quy íc 9 Tª nhùa uPVC 45 ®é D90*76 c¸i 4

B PhÇn cÊp níc 10 Tª nhùa uPVC 45 ®é D90*42 c¸i 1

1 èng nhùa PPR D20 m 48 ¸p lùc lµm 11 Tª nhùa uPVC 45 ®é D76 c¸i 3

2 èng nhùa PPR D25 m 36 12 ChÕch nhùa uPVC 45 ®é D110 c¸i 12

3 èng nhùa PPR D32 m 12 viÖc cña èng tho¸t 13 ChÕch nhùa uPVC 45 ®é D90 c¸i 12

4 Van kho¸ nhùa 2 chiÒu D20 c¸i 5 P=6at 14 ChÕch nhùa uPVC 45 ®é D76 c¸i 18

5 Van kho¸ nhùa 2 chiÒu D32 c¸i 3 15 Cót nhùa uPVC 90 ®é D42 c¸i 8

6 Van kho¸ nhùa 2 chiÒu D25 c¸i 5 16 Cót nhùa uPVC 90 ®é D34 c¸i 10

7 Van kho¸ nhùa 1 chiÒu D20 c¸i 2 17 N¾p th«ng h¬i D42 c¸i 2

8 Van kho¸ nhùa 1 chiÒu D25 c¸i 1 18 M¨ng s«ng nhùa uPVC D110 c¸i 2

9 PhÔu thu níc trµn D25 c¸i 1 19 M¨ng s«ng nhùa uPVC D90 c¸i 2

10 R¾c co ren trong D20 c¸i 4 20 M¨ng s«ng nhùa uPVC D42 c¸i 2

11 R¾c co ren trong D32 c¸i 2 21 C«n thu nhùa uPVC D110*42 c¸i 1

12 R¾c co ren trong D25 c¸i 2 22 C«n thu nhùa uPVC D90*42 c¸i 1

13 Cót nhùa ren trong PPR D20 c¸i 18 23 C©u ch¾n r¸c m¸i D90 c¸i 4

14 Cót nhùa PPR D20 c¸i 53 24 C«n thu nhùa uPVC D76*34 c¸i 2

15 Cót nhùa PPR D25 c¸i 12 25 C«n thu nhùa uPVC D76*42 c¸i 1

16 Cót nhùa PPR D32 c¸i 8 26 èng nhùa uPVC D60 m 48

17 C«n thu PPR D25*20 c¸i 1 ChÕch nhùa uPVC 45 ®é D60 c¸i 12

Tªn phô tïng vµ quy c¸ch Tªn phô tïng vµ quy c¸ch
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PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG TRONG QĐ788/2010 VỀ ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG 

  

   1/ Bóc phần bê tông không trừ thép hay dây buộc chiếm chỗ. Điều này nhiều người 

biết nhưng cũng có những người không biết quy ước ở đâu. Xin thưa được quy định tại mục 

3.3 phần II trong Quyết định 788/2010/BXD về việc công bố hướng dẫn việc đo bóc khối 

lượng công trình. 

Tuy nhiên khi lập hồ sơ thanh quyết toán mọi người cũng cần chú ý: Vì là không trừ thép 

chiếm chỗ nên nhiều khi khối lượng vữa bê tông trong thực tế dùng ít hơn rất nhiều, ví dụ: 

1000m3 bê tông đáng ra phải dùng hết 1015m3 khối vữa (đổ bằng bơm), tuy nhiên thực tế đi 

mua vữa chỉ mua có 990m3 chẳng hạn. Điều này ko ổn nếu bạn xuất trình hóa đơn chứng từ 

khi quyết toán, nguyên tắc hóa đơn vẫn phải ghi đủ 1015m3. 

 2/ Bóc bê tông phải trừ đi các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể 

tích>0,1m3.Điều này cũng quy định tại Mục 3.3 phần II – QĐ788 – BXD. Mọi người đọc câu 

này có thể sẽ suy nghĩ ngay: với khối lượng các khe, lỗ trên bề mặt có thể tích <=0,1m3 thì 

không phải trừ. Tuy nhiên không hẳn như thế, điều này có nghĩa bạn không trừ thì cũng không 

sai, nhưng nếu Chủ đầu tư yêu cầu phải trừ đi thì vẫn trừ bình thường. Vì chỉ nói phải trừ khi 

thể tích >0,1m3 chứ không nói là <0,1m3 thì “không trừ” như trường hợp thép như trên 

 3/ Bóc cốp pha phải trừ đi đi các phải trừ các khe co giãn, các lỗ rỗng trên bề mặt 

kết cấu bê tông có diện tích > 1m2. Điều này quy định tại Mục 3.4 phần II – QĐ788 – BXD. 

Nhiều bạn có thể nghĩ dưới 1m2 không phải trừ, tuy nhiên cũng như trường hợp bóc bê tông 

thì việc dưới 1m2 Chủ đầu tư vẫn có thể yêu cầu nhà thầu trừ là bình thường. Nhưng xin lưu ý: 

không trừ thì không tính cốp pha thành, nhưng đã trừ thì lại phải tính cốp pha thành. 
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 4/ Tƣơng tự ở mục 3.10- Phần II cũng quy định với công tác hoàn thiện, nếu các 

khe co giãn hay lỗ rỗng có diện tích bề mặt >0,5m2 thì phải trừ. Nếu <=0,5m2 thì bạn có 

thể trừ hoặc không trừ vào bản tính toán. 

 5/ Bóc cốp pha cột, cọc vuông BTCT đúc sẵn tính 2 mặt hay 3 mặt? Có một số 

đơn vị kiểm toán khi kiểm tra việc bóc tách công tác ván khuôn cột hay cọc btct đúc sẵn 

thường tính chỉ có hai mặt, họ lý luận, do định nghĩa, diện tích ván khuôn là phần diện tích 

ván có tiếp xúc với bê tông (quy định tại QĐ 788- BXD). Tuy nhiên việc này là không 

đúng, nếu như chỉ tính hai mặt thì nhà thầu cần được tính chi phí để làm bãi đúc, tức muốn 

đúc được cọc thì cần phải có bãi đúc và đó là một phần chi phí để có được cọc bê tông. Như 

vậy tính ván khuôn cột, cọc vuôn BTCT 3 mặt là phù hợp. 

 6/ Bóc tách không chia chiều cao công trình. Trước đây, khi bóc tách người ta 

đã chia chiều cao công trình thành các mức <4m, từ 4- 16m, từ 16- 50m và >50m để bóc 

các công việc. Thực ra việc này không đúng. Chiều cao quy định trong Định mức được Viện 

kinh tế Bộ xây dựng xác nhận là chiều cao công trình, và khi bóc tách, nếu chiều cao công 

trình ở mức nào thì bóc các mã hiệu ứng với chiều cao đó. Ví dụ: Tòa nhà cao 20 tầng có 

chiều cao 70m thì toàn bộ các mã hiệu công việc sẽ > 50m. Mới đây trong Định mức 1091, 

Bộ xây dựng cũng đã một lần nữa nhắc lại “chiều cao quy định trong ĐM là chiều cao công 

trình”. 

 7/ Phần giao nhau tính vào cấu kiện nào? Ví dụ: Dầm và cột, bê tông hay ván 

khuôn được tính vào phần nào? Thực ra không có một quy định nào về việc phần giao nhau 

giữa các kết cấu được tính vào kết cấu nào. Vì vậy việc bóc vào đâu phụ thuộc vào quyết 

định của người thực hiện đo bóc. Tuy nhiên thường tâm lý của người lập dự toán thì tính 

vào đâu thuận lợi và nhanh nhất sẽ tính vào đó. 



147 

PHẦN 2: PHÂN BIỆT ÉP TRƢỚC VÀ ÉP SAU CỌC  

1/ Phạm vi sử dụng biện pháp: 

- Ép Trƣớc: Thường là các công trình thi công mới, Cọc ép có đường kính phổ biến từ 

20x20 đến 40x40 (thường là 25x25 và 30x30) 

- Ép sau: Thường là khi cải tạo, sửa chữa móng công trình, Cọc ép chỉ tối đa 25x25 (thường 

là 15x15, 20x20, 22x22) 

 

2/ Công nghệ máy ép: 

- Ép Trước: Dùng các đối trọng chất tải, máy ép có chiều cao 4- 5m 

- Ép sau: Dùng máy ép kích thủy lực + giá đỡ 

 

3/ Đặc điểm từng biện pháp: 

- Ép Trƣớc: Ép nhanh, chiều sâu cọc là lớn, cọc có kích thước lớn, tải trọng ép do đó lớn. 

Máy thi công ép cọc sau không thể ép với công trình đã thi công nay cần sửa chữa, vì kích 

thước đồ sộ của máy kèm theo một lượng tải bê tông đúc sẵn phục vụ ép. Nhân công ép cọc 

trước chủ yếu là phục vụ việc cẩu cọc vào vị trí, điều chỉnh cọc vào vị trí ép. 

- Ép sau: Ép chậm, phải có cọc dẫn, kích thước cọc ngắn và nhỏ, tải trọng ép không lớn. 

Máy chỉ là kích và giàn giá đỡ gọn nhẹ nên phù hợp với công trình mang tính chất sửa chữa, 

gia cố. Nhân công ép cọc trước chủ yếu là phục vụ việc vận chuyển cọc thủ công, đưa cọc 

vào vị trí, điều chỉnh cọc vào vị trí ép (công nhiều hơn ép cọc trước) 

Về quy trình và nghiệm thu công tác ép cọc bạn có thể tham khảo bộ TCVN - TCXD 
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PHẦN 3: LƢU Ý KHI LÀM DỰ TOÁN CHO CÔNG TÁC ĐÓNG ÉP CỌC 

 

 Để ép hay đóng 100m cọc, người ta phải dùng 101m. Với đóng cọc thì tốn thêm 1,5 

% VL khác và ép cọc thì con số này là 1%, con số VL Khác tùy theo từng ĐM bạn nhé. Tuy 

nhiên khi lập dự toán ép cọc, người ta thường bỏ VL cọc ra ngoài dự toán, có nghĩa là để tách 

riêng thành dự toán đúc cọc hoặc mã hiệu TT (Mua cọc), mà hao hụt theo đm ở trên, là 1% VL 

cọc tức phải nhân 1,01, còn VL khác cũng phải được tính chứ? Vậy là Mua cọc hay Đúc cọc 

đều phải tính 1% VL khác! 

Trong quá trình ép cọc, khi ép cọc tới đoạn cuối cùng, ta phải có biện pháp đưa đầu cọc xuống 

một cốt âm nào đó so với cốt tự nhiên. Có thể dùng 2 phương pháp 

 

1/ Phƣơng pháp 1: Dùng cọc phụ 

• Dùng một cọc BTCT phụ có chiều dài lớn hơn chiều cao từ đỉnh cọc trong đài đến mặt đất 

tự nhiên một đoạn (1 – 1,5m) để ép hạ đầu cọc xuống cao trình cốt âm cần thiết. 

• Thao tác: Khi ép tới đoạn cuối cùng, ta hàn nối tiếp một đoạn cọc phụ dài ≥ 2,5m lên đầu 

cọc, đánh dấu lên thân cọc phụ chiều sâu cần ép xuống để khi ép các đầu cọc sẽ tương đối đều 

nhau, không xảy ra tình trạng nhấp nhô không bằng nhau, giúp thi công đập đầu cọc và liên 

kết với đài thuận lợi hơn. Để xác định độ sâu này cần dùng máy kinh vĩ đặt lên mặt trên của 

dầm thép chữ I để xác định cao trình thực tế của dầm thép với cốt ±0,00, tính toán để xác định 

được chiều sâu cần ép và đánh dấu lên thân cọc phụ (chiều sâu này thay đổi theo từng vị trí 

mặt đất của đài mà ta đặt dầm thép của máy ép cọc). Tiến hành thi công cọc phụ nhưng cọc 

chính tới chiều sâu đã vạch sẵn trên thân cọc phụ 

• Ưu điểm: Không phải dùng cọc ép âm nhưng phải chế tạo thế số mét dài cọc BTCT làm cọc 

dẫn, thi công xong sẽ đập đi gây tốn kém, hiệu quả kinh tế không cao. 
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2/ Phƣơng pháp 2: Phương pháp ép âm 

• Phương pháp này dùng một đoạn cọc dẫn để ép cọc xuống cốt âm thiết kế sau đó lại rút cọc 

dẫn lên ép cho cọc khác, cấu tạo cọc ép âm do cán bộ thi công thiết kế và chế tạo. 

• Cọc ép âm có thể là bằng BTCT hoặc thép 

• Vì hành trình của pitông máy ép chỉ ép được cách mặt đất tự nhiên khoảng 0,6 – 0,7m, do 

vậy chiều dài cọc được lấy từ cao trình đỉnh cọc trong đài đến mặt đất tự nhiên cộng thâm 

một đoạn 0,7m là hành trình pitông như trên, có thể lấy ra thêm 0,5m nữa giúp thao tác ép dễ 

dàng hơn. 

 

• Ưu điểm: Không phải dùng cọc phụ BTCT, hiệu quả kinh tế cao hơn, cọc dẫn lúc này trở 

thành cọc công cụ trong việc hạ cọc xuống cốt âm thiết kế. 

 

• Nhược điểm: thao tác với cọc dẫn phải thận trọng tránh làm nghiêng đầu cọc chính vì cọc 

dẫn chỉ liên kết khớp tạm thời với đầu cọc chính (chụp mũ đầu cọc lên đầu cọc). Việc thi 

công những công trình có tầng hầm, độ sâu đáy đài lớn hơn thi công dẫn khó hơn, khi ép 

xong rút cọc lên khó khăn hơn, nhiều trường hợp cọc ép chính bị nghiêng. 



Loại 

rừng 
Nội dung 

I 
Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây 

con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm. 

II 

- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây 

có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. 

- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước. 

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo. 

III 

- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 

100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. 

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo 

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi 

IV 

- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có 

đường kính từ 5 dến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. 

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi 
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PHẦN 4: QUY ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC 1776 – Phần xây dựng 
Quy định chung:  

1. Chiều cao thi công trong định mức là chiều cao tính từ cốt = ±0.000 và phân biệt thành các 

trường hợp sau: Từ cốt ±0.000 đến =4m; Từ cốt =±0.000 đến =16m; Từ cốt ±0.000 đến =50m; Từ cốt 

±0.000 đến >50m. Những công việc không phân biệt độ cao thi công như công tác trát, láng, ốp v.v. khi 

thi công ở độ cao >16m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao. 

2. Phân loại rừng dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng 

Ghi chú: 

- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm. 

- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm). 
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Loại bùn Đặc điểm và công cụ thi công 

Bùn đặc Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài 

Bùn lòng Dùng xô và gầu để múc 

Bùn rác  Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát 

Bùn lẫn đá, sỏi, 

hầu hến 

Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến 

Cấp đá Cường độ chiu nén 

Đá cấp 1 Đá rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2 

Đá cấp 2 Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2 

Đá cấp 3 Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén >600kg/cm2 

Đá cấp 4 Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ≤ 600kg/cm2 

3. Phân loại bùn, dùng cho công tác đào bùn 

4. Phân loại cấp đá dùng cho công tác phá đá 

Cấp đất Tên loại cấp đất 

I Cát pha lẫn 3-10% sét ởtrạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đấtlẫn thựt vật, 

đất từnơi khác chuyển đến. 

II Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hòa nước. Đất cấp I có 

chứa 10-30% sỏ, đá. 

5. Bảng phân cấp đất dùng cho công tác đóng cọc 
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7. Phân loại cấp đất dùng cho công tác cọc khoan nhồi 

Cấp 

đất 

đá 

Nhóm 

đất đá 
Tên các loại đất đá 

IV 

4 

- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit 

- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức 

vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị 

phong hoá vừa. 

- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. 

- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa 

địa chất. 

5 

- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi 

và Đolomit không thuần. 

- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá 

vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá. 

- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được 

điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh. 
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III 

6 

- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic 

hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup. 

- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. 

Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi. 

- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa 

chất tạo được vết lõm tương đối sâu. 

7 

- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá 

Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ 

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn 

kết là Silic và sét. 

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic 

Điorit và Gabro hạt thô. 

- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạođược bằng dao 

con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông. 
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II 

8 

- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. 

Đá Granit hạt thô 

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, 

Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ. 

- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập 

mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn. 

9 

- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là 

đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, 

Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít. 

- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ. 

- Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá. 

I 

10 

- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, 

mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, 

đá sừng. 

- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ. 

11 

- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. ĐáAnbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá 

ngọc (ngọc bích...),các loại quặng chứa sắt. 

- Đá đặc biệt - Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá. 

Đặc 

biệt 
12 

- Đá Quắczit các loại. Đá Côranhđông. 

- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá 

Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11,12 áp dụng định mức khoan cọc nhồi đá 

cấp I nhân hệ số 1,35 so với định mức khoan tương ứng. 



155 

Chƣơng I : (AA.xxxxx) Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng 

  

1.  Công tác khoan tạo lỗ cho cọc khoan nhồi: 

Khi khoan tạo lỗ cho cọc khoan nhồi vào đá đặc biệt theo phân loại trong định mức (nhóm 11 

và nhóm 12) thì định mức được áp dụng như khoan cọc nhồi đá cấp 1 nhân với hệ số K=l,35 

theo từng loại định mức tương ứng. 

 

2. Công tác chặt cây, tạo mặt bằng xây dựng: 

Trường hợp chặt ở chỗ lầy lội thì định mức được nhân với hệ số K=2 

 

Chƣơng II : (AB.xxxxx) Công tác đào, đắp đất, đá, cát 

 

1. Công tác đào đắp đất, đá cát: 

- Định mức đào đất được tính cho lm3 đào đất nguyên thổ tại nơi đào 

- Định mức đắp đất được tính cho lm3 đất đắp theo độ chặt thiết kế tại nơi đắp. 

- Khi đào để đắp thì khối lượng đất đào bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi K 

K=l,07 khi hệ số đầm nén là 0,85; dung trọng đất đạt γ=l,45 T/ m3 – l,6 T/ m3 

K=l,l khi hệ số đầm nén là 0,9; dung trọng đất đạt γ=l,75 T/ m3 

K=l,13 khi hệ số đầm nén là 0,95; dung trọng đất đạt γ=l,8 T/ m3 

K=l,16 khi hệ số dầm nén là 0,98; dung trọng đất đạt γ=l,8 T/ m3 

Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào để đắp thì hệ số chuyển đổi K=l,13. 
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2. Khi  vận chuyển đất đá bằng Ô tô tự đổ đã tính đến hệ số tơi của đất, đá tương ứng với 

các cự ly: L=300m; L=500m; L=700m; L=1000m. Khi vận chuyển với cự ly >1000m thì sử 

dụng định mức vận chuyển cho 1000m và định mức vận chuyển cho 1000m tiếp theo theo 

cách chuyển đổi như sau: 

+ Định mức vận chuyển với cự ly L<=2km thì ĐM= ĐM<=1km + (L-1)*ĐM<=2km 

+ Định mức vận chuyển với cự ly L<=4km thì ĐM= ĐM<=1km+ (L-1)*ĐM<=4km  

+ Định mức vận chuyển với cự ly L<=7km thì ĐM = ĐM<=1km+ (L-1)*ĐM<=7km  

+ Định mức vận chuyển với cự ly L>7km thì ĐM= ĐM<=1km+ 6*ĐM<=7km +(L-7)*ĐM>7km 

ĐM<=1km: Định mức vận chuyển trong phạm vi 1000m 

ĐM<=2km: Định mức vận chuyển tiếp trong phạm vi 2km 

ĐM<=4km: Định mức vận chuyển tiếp trong phạm vi 4km 

ĐM<=7km: Định mức vận chuyển tiếp trong phạm vi 7km 

ĐM>7km: Định mức vận chuyển tiếp ngoài phạm vi 7km 

* Cách chọn phƣơng tiện vận chuyển cho phù hợp: 

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào< 0,8 m3; 

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào< 1,25 m3; 

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m3; 

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô > 12 tấn ứng với máy đào> 2,3 m3. 

 

3. Công tác đào 

- Đào, xúc đất hữu cơ , đất phong hóa bằng máy được áp dụng như định mức đào đất tạo 

mặt bằng đất cấp I 

- Công tác đào đất để đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn thì định mức được 

nhân với hệ số K=l,2 so với định mức đào đất tương ứng. (AB.11600) 
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4. Đắp đất bờ kênh mƣơng, nền đƣờng mở rộng thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 

=l,15 so với định mức đắp nền đường, đắp bờ kênh mương tương ứng. (AB.1331) 

 

5. Đào móng công trình (AB.26100), đào kênh mƣơng, nền đƣờng( AB.28100) trên nền đất 

yếu bằng tổ hợp 2;3;4 máy đào. Nếu phải sử dụng các tấm chống lầy sụt trong thi công thì định 

mức hao phí ca máy được nhân với hệ số K=l,15. Chi phí vật liệu tấm chống lầy sụt được tính 

riêng trong dự toán. 

 

6.Nạo vét hoặc mở rộng kênh mƣơng trên nền đất mềm yếu bằng tổ hợp máy xám cạp và máy 

đào đào phải sử dụng các tấm chống lầy sụt thì định mức hao phí ca máy được nhân với hệ số 

1,15. Hao phí vật liệu dùng để chống lầy sụt được tính riêng vào dự toán.  (AB.28200) 

  

7.Khi đào nền đƣờng mở rộng bằng máy đào (AB.31100), máy ủi (AB.32100), máy cạp 

(AB.33100) thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,15 hao phí máy thi công được nhân hệ số 

1,05 so với định mức đào nền đường tương ứng. 

 

8. Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mƣơng nền đƣờng cũng 

nhưkhoan nổ phá đá đƣờng viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suấtnổ quy 

định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vậtliệu, nhân công, 

máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới 

đây: 

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ : KTN = 350 / e 

- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại : KVL = (1+( KTN -1) / 2) 

- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công: KNC,MTC = (1+( KTN -1) / 3) 

Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) (AB.51100) 
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9.Phá đá hố móng công trình (AB.51210), nền đường, kênh mương(AB.51310), khoan nổ mìn. Khi 

khoan nổ tầng tiếp giáp với lớp bảo vệ đáy hố móng thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

được nhân với hệ số K=l,2. 

  

10.Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được định mức cho 100% khối lượng đất, đào tại 

nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu. 

 

11. Định mức khoan nổ phá đá trong hầm đƣợc tính theo loại thuốc nổ P113 – quốc phòng với 

công suât nỏ quy định là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, 

nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệsố điều 

chỉnh dưới đây: 

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ : KTN = 330 / e 

- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại : KVL = (1+( KTN -1) / 2) 

- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công: KNC,MTC = (1+( KTN -1) / 3) 

Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) (AB.58100) 

 

12. Đào hầm, giếng đứng, giếng nghiêng (chiều cao đào <=50m). Khi chiều cao đào hầm, giếng 

>50m thì định mức nhân công được nhân với hệ số K=l,2 và hao phí ca máy được nhân với hệ số 

K=l,05. (AB.58300) 

  

13.Công tác phá đá dƣới nƣớc: (AB.58610) 

Khi khoan nổ mìn, phá đá dưới nước ở độ sâu từ mặt nƣớc >7m thì định mức hao phí vật liệu, nhân 

công, máy thi công được nhân với hệ số K=l,1 . Nếu độ sâu từ mặt nƣớc <3m thì định mức hao phí 

vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số K=0,9 so với định mức nổ mìn dưới nước với 

chiều sâu quy định trong định mức (3m-7m)  

 



159 

14. Công tác đắp cát tạo mặt bằng công trình không yêu cầu đầm chặt thì hao phí nhân công, 

máy thi công được nhân với hệ số K=0,85 so với định mức đắp cát công trình với độ đầm nén 

.K=0,85. 

  

15.Đào đất trong khung vây các trụ cầu trên cạn sử dụng mã AB.35110 bao gồm các thành 

phần công việc Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa 

thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 

16.Xói hút bùn trong khung vây trụ cầu trên cạn và dưới nước dùng mã AB.361xx bao gồm 

Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hòan thiện 

hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

  

17. Định mức xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m đượctính 

cho 100m3 đo tại bãi trữ. 

 

18.Công tác nạo vét các công trình thủy: 

 + Khi nạo vét công trình thủy ở vùng âu tàu, vùng quay tàu, các cảng ra vào đang 

khai thác có mặt bằng chật hẹp, lượng tàu lưu thông lớn thì định mức nạo vét được nhân với 

hệ số K= 1,1 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng 
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  + Khi nạo vét ở nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, sự bồi đắp cục bộ mạnh, 

khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển Định An, cửa Đáy, cửa Hội, cửa Việt, Lệ Môn, 

Diêm Điền hoặc khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng = cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy 

thường xuyên >2m/s thì định mức nạo vét được nhân với hệ số K=l,2 so với định mức nạo vét 

bằng các khối tàu tương ứng.  

 + Khi nạo vét bằng tàu hút mà chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả 

cao hơn 1m hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với các kích thước quy định trong định 

mức thì cứ tăng thêm chiều sâu 1m hoặc chiều dài 100m được nhân với hệ số K=l,07 so với 

định mức nạo vét bằng tàu hút tương ứng.  

 + Khi nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét =0,4m thì định mức nạo 

vét bằng tàu hút được nhân với hệ số K=l,05. 

 + Khi nạo vét bằng tàu cuốc (độ sâu hạ gầu từ 6m - 9m): với độ sâu hạ gầu đối với 

tàu cuốc <6m hoặc >9m thì định mức nạo vét được nhân với hệ số K= 1,1 so với định mức 

bằng tàu vét tương ứng  

  + Khi nạo vét bằng tàu cuốc ở khu vực có chiều dày nạo vét <0,4m thì định mức nạo 

vét bằng cuốc được nhân với hệ số 1,1 

 + Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành với độ sâu hạ gầu quy định từ 4m đến 6m với 

tàu có công suất =2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu có công suất 2500CV . Nếu độ sâu hạ 

gấu <4m hoặc >6m đối với tàu công suất =2500CV và <5m hoặc >9m đối với tàu có công suất 

>2500CV thì định mức được nhân với hệ số K= 1,15 so với định mức nạo vét bằng tàu hút 

bụng tương ứng. 
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 19.Khi nạo vét kênh mƣơng bằng máy đào gầu dây (đổ đất 1 bên): Nạo vét kênh mương đổ 

đất 2 bên bằng máy đào gấu dây thì định mức nhân công và máy thi công phải nhân với hệ số 

K=0,85 so với định mức đổ đất 1 bên. (AB.81100) 

 

20.Khi nạo vét bằng tàu đào gầu ngoạm (định mức với chiều sâu dào 9m -15m): Với độ sâu 

đào từ > 15m đến 20m thì định mức được nhân với hệ số K= 1,25 ; với độ sâu >20m thì định 

mức được nhân với hệ số K=l,35 so với định mức nạo vét bằng tàu tương ứng. (AB.81300) 

 

21. Khi đào phá đá, bốc xúc đá dưới nước bằng tàu đào (độ sâu =10m): Trường hợp phá đá 

ngầm ở  

ộ sâu mực nước >l0m - 20m thì định mức được nhân với hệ số K=l,25; với độ sâu >20m định 

mức được nhân với hệ số K=l,35 so với định mức đào đá và bốc xúc đá tương ứng. 

(AB.82000)  

 

23. Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành (định 

mức từ 6-20Km): Trường hợp vận chuyển ngoài cự ly 20km (>20km) thì định mức vận chuyển 

1Km tiếp theo từ Km21 trở đi chỉ tính bằng 70% định mức vận chuyển 1km tiếp theo tương 

ứng. (AB.92000) 

  



162 

  Chƣơng III : (AC.xxxxx) Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi 

 

1. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc,khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi 

- Định mức đóng cọc quy định cho 100m cọc ngập đất. Nếu có đoạn không ngập đất thì hao 

phí nhân công, máy thi công của đoạn cọc không ngập đất phải nhân với hệ số K=0,75 so với 

định mức 

 của cọc tương ứng.  

 

-  Khi đóng cọc, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 

K=l,22 so  

với định mức đóng cọc tương ứng.  

 

- Khi phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với 

hệ số K=l ,05 (trong định mức chưa tính đến phần gia công chế tạo cọc dẫn)  

 

- Định mức đóng cọc bằng máy trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, 

phao nổi, Hao phí vật liệu khác đã tính đến hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc. 

 

2. Cấp đất quy định để áp dụng định mức nhƣ sau: 

+ Nếu chiều sâu lớp đất cấp 1 chiếm=60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đóng cọc với đất 

cấp 1 

+ Nếu độ sâu lớp đất cấp 1 chiếm<40% chiểu dài cọc ngập đất thì áp dụng đóng cọc với đất 

cấp 2. 
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  3. Khi đóng cọc, ép cọc phải khoan dẫn, định mức áp dụng cho đoạn cọc qua chiều sâu 

khoan dẫn lấy bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp 1 (công tác khoan dẫn chưa tính trong 

định mức) 

 

4. Công tác đóng cọc ống chưa tính đến hao phí cho việc xói, hút hỗn hợp bùn đất trong lòng 

cọc. (AC.22300) 

 

5. Công tác đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình cho trường hợp là cọc nằm lại 

trong công trình. Trường hợp cọc được nhổ lên sử dụng nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được 

tính cho một lần đóng, nhổ như sau:  (AC.10000) 

 

- Khi thời gian cọc nằm trong công trình = 1 tháng thì chi phí vật liệu được tính là 1,17 % so 

với giá trị của cọc 

- Khi thời gian cọc nằm trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng hao phí vật liệu 

được tính thêm là: 

+ Cọc đóng trên cạn hay trong môi trường nước ngọt được lấy bằng 1,17% một tháng 

+Nếu cọc nằm trong môi trường nước lợ được lấy bằng 1,22% tháng 

- Cấp đất quy định để áp dụng định mức như sau: 

+ Hao hụt sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũi cọc (tính cho 1 lần đóng nhổ) 

+ Đóng cọc ở đất cấp I,II hao hụt lấy là 3,5%/1 lần đóng nhổ 

+ Đóng cọc vào đất đá có ứng suất =5kg/cm2 thì hao hụt lấy bằng 4,5%/1lần đóng nhổ 

+ Khi cọc không nhổ được phải cắt bỏ, thì phần cọc còn lại nằm trong công trình được tính 

100% giá trị khối lượng cọc phải nằm lại trong công trình. 
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  6. Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc (C96) búa thủy lực 

7,5T (AC.2121x) áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối <=50m 

 

7. Công tác khoan cọc nhồi: (AC.30000) 

- Khoan cọc nhồi khi có các điều kiện khác với quy định trong định mức (chiều sâu khoan <30 

mét, độ sâu mực nước <4m, tốc độ dòng chày <2m/s, mực nước thủy triều lên xuống chênh lệch 

<=1,5m, chiều sâu khoan ngầm vào đá = 1 lần đường kính cọc) thì định mức được nhân với hệ số 

điều chỉnh như sau: 

+ Độ sâu khoan >30m thì từ mét khoan thứ 31 trở đi K=l,015 (NC và MTC) 

+ Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s lấy K= 1,1 (NC và MTC) 

+ Khoan tại cảng đang hoạt động, cửa sông, cửa biển, hải đảo lấy K=l,2 (NC và MTC) 

+ Khoan xiên vào đất lấy K=l,2 (NC và MTC) 

+ Khoan xiên vào đá lấy K=l,3 (NC và MTC) 

+ Khoan dưới nước với mực nước sâu hơn 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm nhân với hệ số 

K=l,05 (NC và MTC) 

+ Khoan ở khu vực có thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều giữa lên và xuống >l,5m 

thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên, xuống được nhân với K=l,05 

+ Khoan có ống vách phụ với chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân hệ số K=l,l 

(NC và MTC) 

+ Khoan ngàm đá > 1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm được nhân hệ số K =l,2 (VL, 

NC và MTC) 

+ Khoan vào đất sét dẻo, sét cứng, cát chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến = 10 cm K=1,2 

(VL, NC và MTC) 

8. Công tác tạo lỗ cọc, tường Barret: Khi tạo lỗ ở độ sâu >30m thì từ mét thứ 31 trở đi định mức 

được nhân với hệ số K= 1,015 (NC và MTC) 
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  Chƣơng IV : (AD.xxxxx) Công tác làm đƣờng 

1. Công tác làm mặt đường đá dăm, mặt đường cấp phối: Khi chiều dày mặt đường khác với 

chiều dày định mức quy định thì sử dụng định mức làm lớp dưới để nội suy.(AD.21100) 

2.Công tác lắp cột thông tin tín hiệu: (AD.71500) 

+ Nếu lắp cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ thì định mức nhân công được nhân với hệ số K=l,2. 

+ Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 50m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công được 

cộng thêm 0,79 công/1cột 

  

Chƣơng V : (AE.xxxxx) Công tác xây gạch đá(AE.93000) 

1.Công tác xây gạch chịu lửa: Chiều dày mạch vữa theo quy định là 1,5 – 3 cm 

+ Khi mạch vữa theo theo thiết kế <=l,5cm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số K=1,l 

+ Khi mạch vữa >3cm thì K=0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng. 

    

Chƣơng VI : (AF.xxxxx) Công tác bê tông tại chỗ 

1.Công tác vận chuyển vữa bê tông bằng Ô tô chuyển trộn: Cự ly vận chuyển >4 Km thì cứ 

thêm 1km vận chuyển tiếp theo được áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly 4 Km cộng với 

định mức vận chuyển 1 Km tiếp theo. (AF.521xx) 

  

2. Vận chuyển vữa bê tông bằng otô tự đổ được định mức ở cự ly tối đa là 3km, không áp dụng 

đối với cự ly >3km. (AF.523xx) 

 

3.Định mức tháo, di chuyển hệ ván khuôn trong hầm: chưa tính tháo dỡ cả tổ hợp ván khuôn 

lần cuối cùng khi hoàn thành công tác đổ bê tông. 
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  4. Công tác gia công lắp dựng ván khuôn mặt cong trong công trình thủy công chưa có trong 

định mức. Vì vậy công việc này phải đưa vào khi lập dự toán tùy theo cấu tạo thiết kế. 

(AF.88300) 

 

5.Công tác sản xuất ván khuôn dầm cầu bằng công nghệ đúc hẫng phần ván khuôn của hộp 

đỉnh khi hợp long bắt buộc phải chôn trong bê tông nên phần thép này được tính vào dự toán 

như công tác gia công kết cấu thép trong bê tông. (AF.88410) 

  

Chƣơng VII : (AG.xxxxx) Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn 

  

Chƣơng VIII : (AH.xxxxx) Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ 

  

Chƣơng IX : (AI.xxxxx) Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép 

  

1. Sản xuất khung giàn, sàn đạo, sàn thao tác thi công: (AI.11900) 

Hao phí vật liệu chính như thép hình, thép tấm, thép tròn được phân bổ vào công tác này với 

mức 2% một tháng. Hao hụt tính cho một lần tháo lắp là 7% 

 

2. Công tác tháo dỡ khung giàn, sàn đạo, giá long môn khi thi công: (AI.63300) 

Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công tính bằng 60% định mức lắp dựng. 
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Chƣơng X : (AK.xxxxx) Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác 

 

1. Công tác trát tường gạch rỗng: (AK.21200) 

Định mức hao phí vữa tăng 10% so với định mức hao phí vữa cho công tác trát tường 

 

2. Công tác trát xà, dầm, trần bê tông: (AK.23000) 

Nếu yêu cầu phải bả lớp vữa xi măng bám dính lên bề mặt trước khi trát thì định mức hao phí vật 

liệu được nhân với hệ số K= 1,25 ; hao phí nhân công được nhân với hệ số K=1,1 

 

3. Công tác ốp đá granite, đá cẩm thạch, đá hoa cƣơng vào cột, trụ thì định mức nhân công được 

nhân với hệ số K=l,25 so với định mức ốp đá vào tường tương ứng. (AK.322xx) 

 

4. Công tác lát nền, sàn: (AK.512xx) 

Khi lát gạch granite nhân tạo thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số K= 1,3 so với định 

mức tương ứng. 

  

5.Lát đá cẩm thạch, đá hoa cƣơng bật tam cấp, bậc cầu thang hao phí nhân công nhân hệ số 

1,35 so với định mức lát đá nền sàn tương ứng. (AK.561xx) 

 

6. Công tác làm mặt sàn gỗ: (AK.741xx) 

Nếu ván sàn đóng theo hình xƣơng cá, tạo hình trang trí theo thiết kế thì hao phí nhân công được 

nhân hệ số 1,2. 

 

7.Công tác sơn kẻ đƣờng bằng sơn dẻo nhiệt:(AK.91100) 

Nếu chiều dày lớp sơn khác với quy định của định mức thì được tính nội suy từ định mức tương 

ứng. 
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  Chƣơng XI : (AL.xxxxx) Các công tác khác 

 

1. Công tác phun, vảy xi măng gia cố vỏ hám: 

Khi tiết diện hầm =15m2 thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số K=l,3. 

 

2. Công tác giàn giáo phục vụ thi công: (AL.60000) 

+ Chiều cao để tính khối lượng giáo tính từ cất mặt trên nền thi công đến độ cao lớn nhất đảm 

bảo đủ thi công kết cấu. 

+ Giàn giáo ngoài được tính theo diện tích mặt cắt giáo bao ngoài của kết cấu. 

+ Giàn giáo trong chỉ được sử dụng khi công tác có chiều cao thi công >3.6m và được tính theo 

diện tích mặt cắt giáo bố trí bên trong. Chiều cao giàn giáo tính từ mặt sàn trong nhà đến chiều 

cao 3,6m, sau đó cứ môi khoảng chiều cao l,2m được tính thêm 1 lớp giáo (khoảng tăng chưa 

đủ 

0,6 m không được tính) 

+ Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột trụ, cộng 

thêm 3,6m nhân với chiều cao trụ cột. 

+ Thời gian sử dụng giàn giáo trong định mức tính là = 1 tháng. Nếu thời gian sử dụng cứ 

kéo dài thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu. 

+ Hao phí vật liệu cho công tác bảo vệ an toàn (lưới, văng an toàn v.v) và che chắn bảo vệ môi 

trường được tính riêng. 
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  3. Tranh cãi về việc có tính dàn giáo trong và dàn giáo ngoài khi lập dự toán cho công 

tác trát, sơn, ốp, sơn,… không? 

1. Giàn giáo ngoài: luôn được tính (tức là các công tác hoàn thiện như trát, ốp và kể cả sơn 

bả nếu phải bắt giáo, kể cả công tác bắt giáo an toàn). Cách tính diện tích dàn giáo ngoài là 

lấy = diện tích hình chiếu đứng của kết cấu cần hoàn thiện. 

2. Dàn giáo trong: Chỉ được tính khi thi công ở trên độ cao 3,6m và cho tất cả các công tác 

từ cốp pha (btct) đến các công tác xây trát, ốp lát, .....Tuy nhiên ĐM lại quy định thêm: Phải 

vượt khẩu độ thêm 0,6m (Tức 3,6+0,6=4,2m) mới được tính bắt giáo trong thêm. 

Tức giả sử kết cấu có chiều cao hoàn thiện 6,5m thì tính như sau: 6,5=3,6+1,2+1,2+0,5; Nhìn 

vào công thức ta thấy chỉ được tính thêm 2 lần bắt giáo cho kết cấu này. Ở khẩu độ cuối 0,5m 

chưa đủ 0,6m nên không được tính thêm 1 lần giáo. Tuy nhiên nếu là 6,7m = 3,6+1,2*2+0,7m 

thì lại được tính thành 3 lần bắt giáo thêm. 
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  PHẦN 5:  QUY ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC 1777 – Phần Lắp đặt 

Quy định chung:  

 Định mức dự toán lắp đặt hệ thống điện trong công trình dùng để lập đơn giá dự toán 

cho công tác lắp đặt điện ở độ cao trung bình ≤4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao >4m 

thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng 

vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm định mức công bốc xếp và vận chuyển vật 

liệu lên cao của mã AL.70000 trong phần xây dựng để tính vào dự toán.  

 Chiều cao qui định trong các công tác lắp đặt hệ thống điện trong công trình là chiều 

cao tính từcốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.  

 Cự ly vận chuyển vật liệu được tính chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi 

bình quân ≤50m. 

 Chƣơng I : (BA.xxxxx) Lắp đặt hệ thống điện trong công trình  

 1. Đối với máy điều hoà 2 cục, lắp đặt khung gỗ, lắp đặt giá đỡ máy, khoan bắt vít, chèn trát, 

lắp đặt máy. Đối với máy điều hoà 1 cục, đấu dây hoàn chỉnh (công tác gia công giá đỡmáy, 

khung gỗtính riêng). Khi lắp điều hoà 2 cục đã kể đến công khoan lỗluồn ống qua tường. Khi 

lắp điều hoà 1 cục chưa kể đến công đục lỗqua tường. (BA.12200) 

 2.Trƣờng hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả 

công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong định mức đã bao gồm cảtê, cút, ống nối). 

(BA.14200) 

3.Trƣờng hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công 

đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong định mức đã bao gồm cảtê, cút, ống nối). (BA.14400) 

 4. Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cảcông sơn giá sứ. 

(BA.15200) 
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  Chƣơng II : (BB.xxxxx) Lắp đặt các loại ống và phụ tùng  

 1.Định mức dự toán lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, 

gang, thép, nhựa) được định mức cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ 

tùng ống thuộc mạng ngoài công trình như cấp thoát nước, cấp dầu, cấp khí, hơi, hoá chất 

Đường kính ống và phụ tùng trong định mức này là đường kính trong.  

 2. Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập định mức này 

được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao ≤1,5m và 

độ sâu ≤1,2m so với mặt đất.  

Trường hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ  cao và độ sâu lớn hơn quy định, thì định mức 

nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng dưới đây: 
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  Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì được áp dụng 

định mức lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và 

biện pháp thi công được xác định tại điểm 2 nêu trên, ngoài ra định mức nhân công còn 

đƣợc điều chỉnh theo hệ số sau: 

+ Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:  

- Đối với lắp đặt bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại... định mức nhân 

công được nhân với hệ số 1,1.  

- Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích thì định mức nhân công 

nhân với hệ số 0,6. 

+ Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứmỗi tầng được điều chỉnh hệsốbằng 1,05 so với định mức 

nhân công của tầng liền kề. 

 Chiều cao qui định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện cấp thoát 

nước, điều hoà không khí, bảo ôn...trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết 

kế. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng 

sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm định mức công bốc xếp và vận 

chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong định mức dựtoán xây dựng công trình - phần 

xây dựng để tính vào dự toán. 
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3.Trƣờng hợp lắp đặt ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ20cm đến 50cm thì định mức 

nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện 

pháp thi công cụthể.  

4.Trƣờng hợp lắp đặt đƣờng ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơgiới 

khác để lắp đặt thì định mức nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, 

phương tiện cơ giới, nhân công gia công hệthống giá đỡ... sẽ lập dự toán riêng theo biện pháp 

kỹ thuật thi công cụ thể.  

  

5.Khi lắp đặt đƣờng ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 

phụtùng/100m) thì định mức nhân công lắp đặt ống được nhân với hệsốbằng 1,25.  

  

6. Trường hợp lắp đặt ống dưới đất, các hao phí cho các công tác đào, lấp mương, và các công 

tác xây dựng khác được áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng  

  

7.Đối với công tác tháo dỡ ống thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 

bằng 0,6 của định mức lắp đặt ống có đường kính tương ứng. 
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  8. Định mức lắp đặt cho 

100m ống các loại được tính 

trong điều kiện lắp đặt bình 

thường, chiều dài mỗi loại 

ống được quy định cụthểtrong 

bảng mức. Nếu chiều dài của 

ống khác với chiều dài tính 

trong tập định mức nhưng có 

cùng biện pháp lắp đặt thì 

định mức vật liệu phụ, nhân 

công và máy thi công  được 

áp dụng các hệsố trong bảng 

5 và bảng 6 
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  9. Trường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũkhi lắp các phụ tùng 

và van tại các điểm đấu nối này được điều chỉnh hệ số nhân công được nhân với hệ số 3, máy 

thi công được nhân hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đường kính tương ứng. 

  

10. Trường hợp ống vỡ các phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ 

cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông... thì khi thanh 

quyết toán không được tính các loại vật liệu trên. 

Lắp đặt ống gang nối bằng phƣơng pháp mặt bích đoạn ống dài 6m. Nếu lắp ống trong 

điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì hao phí định mức nhân công 

nhân với hệ số 0,6. (BB.13300) 

  

11.Trƣờng hợp lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phƣơng pháp măng sông đoạn ống 

dài 8m ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì định mức nhân công nhân với hệ số 0,8. 

(BB.14300) 

  

12. Khi lắp đường ống dẫn xăng dầu từ tuyến chính bọc 1 lớp vải thủy tinh  = 3±0,5 mm – 

đoạn ống dài 8 mét.  

Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7- 80 thì định mức nhân công nhân hệ số 1,12 

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 8-350 thì định mức nhân công nhân hệ số 1,14 

- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm định mức nhân công nhân hệ số 1,2; nếu 

bùn nước > 50 cm thì lập dự toán riêng. (BB.15100) 

  

13.Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp có đầu nối gai, đơn giá nhân công được nhân hệ 

số k=1,1(BB.19500) 
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  14. Định mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác gia công và lắp đặt 

hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:Định mức hao phí vật liệu bao gồm các 

vật liệu kể cả hao hụt trong gia côngđể hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1cái phụ 

tùng) của hệ đường ống thông gió, số lượng đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và số bu 

lông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân theo qui định của thiết kế. 

Định mức gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống. 

Định mức nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính các hao phí theo yêu cầu kỹ 

thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt hệ thống thông gió đƣợc tính ở độ cao ≤ 

4m. Nếu lắp đặt ở độ cao > 4m thì hao phí vận chuyển vậttƣ trong nhà đƣợc tính thêm 

định mức bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao trong tập định mức dự toán xây dựng công 

trình - phần xây dựng. Chiều cao ghi trongcác công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 

theo thiết kế của công trình. 

Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió trong các bảng mức được thực hiện 

theo phƣơng pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1 kW.Trường hợp gia công bằng thủ công 

thì các thành phần hao phí của nhân công và máy được điều chỉnh như sau: không tính hao 

phí máy ghép mí 1,1 kw, còn haophí nhân công đƣợc nhân với hệ số 1,2. (BB.21000) 
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  15. Hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như 

côn, cút, van...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống. 

Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi côngđược tính bằng hệ số 

0,5 hao phí vật liệu phụ nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương 

ứng. 

Nếu lắp tê thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 hao phí vật 

liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng. 

Nếu lắp chữ thập thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 hao 

phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng. 

Công việc rà van chưa tính trong định mức của công tác lắp đặt van. (BB.220000 – (BB.30300) 

  

16.Công tác gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích. α là 

bán kính cong của cút được tính bằng chu vi cút chia cho 8. (BB.31100) 

  

17.Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến xăng, dầu (BB.33400) 

- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì vật liệu lấy theo định mức của bảo ôn tuyến ống chính 

nhân tỷ lệ thuận tuỳ theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng nhân công của từng lớp thì được nhân 

với hệ số 1,1. 

- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường 

và phòng cứu hoả, trị số nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hoả và nhân công cứu hoả sẽ lập 

dự toán riêngchuyển máy > 500m và < 1000m thì hao phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển > 

1000m thì hao phí máy nhân với 1,5.). 

- Trường hợp phải di chuyển máy > 500m và < 1000m thì hao phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di 

chuyển > 1000m thì hao phí máy nhân với 1,5. 
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  18. Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phƣơng pháp mặt bích (BB.36700) 

- Ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường, củi khi lắp đặt van chìm trong đất, 

có hố van mới được áp dụng. 

- Lắp van không có ống lồng thì hao phí que hàn nhân với hệ số 0,7 

  

19. Thử áp lực các loại đƣờng ống, độ kín đƣờng ống thông gió, khử trùng ống nƣớc. (BB.40000) 

- Định mức công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các hao phí vậtliệu, nhân công, máy thi công 

phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m 

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân địnhmức trên với hệ số 0,75 của bảng 

mức có đường kính tương ứng và > 500m thìđịnh mức trên nhân với hệ số 0,7 của bảng mức có đường 

kính tương ứng. 

- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoá tnước được tính riêng theo yêu 

cầu thiết kế. 

  

20.Định mức dự toán lắp đặt phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong côngtrình(BB.41100) (gọi 

tắt là phụ kiện cấp thoát nước) dùng để lập đơn giá dự toán cho công táclắp đặt phụ kiện cấp thoát nước ở 

độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thicông ở độ cao > 4m thì định mức nhân công được điều 

chỉnh theo các hệ số nhưsau: 

- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với định mức 

nhân công của tầng liền kề. 

- Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so vớiđịnh mức nhân công của tầng 

liền kề. 

Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập định mức này được quy địnhnhư sau : 

Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 

chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước. 

Trong định mức đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.  




