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HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ 

XÂY DỰNG THEO QĐSỐ 3796/QĐ-UBND

Ngày 16/07/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3796/QĐ-UBND về 
việc công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với
các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cũng xin nhắc lại, bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành
vào ngày 24/11/2011 (sau đây gọi tắt là đơn giá 2011), trong đó chi phí nhân công được tính với 
mức lương tối thiểu vùng là 2.000.000 đồng/tháng, lương tối thiểu chung: 830.000 đồng/tháng,
gồm các bộ đơn giá sau:

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 5479/QĐ-UBND ngày 24/11/2011);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát (QĐ số 5478/QĐ-UBND ngày 24/11/2011);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (QĐ số 5480/QĐ-UBND ngày 24/11/2011);
Ngày 28/12/2012, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6168/QĐ-UBND

công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng, Lắp 
đặt (sau đây gọi tắt là đơn giá 2012), trong đó chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu 
vùng là 2.000.000 đồng/tháng, lương tối thiểu chung: 1.050.000 đồng/tháng.

Ngày 21/01/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND
công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phốHà Nội - Phần Xây dựng (sau 
đây gọi tắt là đơn giá 2014), trong đó chi phí nhân công được tính trên mức lương cơsở là:
1.150.000 đồng/tháng.

Nhưvậy, kể từngày 24/01/2014, việc lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Thành
phố Hà Nội có thể phải sử dụng đồng thời đơn giá xây dựng công trình đã công bố vào các năm
2011, 2012 và 2014. Do mức lương tối thiểu sử dụng để tính toán chi phí nhân công khi công bố 
đơn giá là khác nhau nên tại QĐsố 3796/QĐ-UBND, UBND Thành phố Hà Nội đã công bố nhiều 
hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công khác nhau tương ứng 
với từng bộ đơn giá đã ban hành vào các năm 2011, 2012 và 2014 (Xem phụ lục số 02).

Phần mềm lập Dự toán – Dự thầu ADTPro đã có chức năng tách chi phí nhân công và chi
phí máy thi công theo từng loại công tác (theo từng bộ đơn giá), vì vậy khi lập dựtoán xây dựng 
công trình với phần mềm ADTPro, người lập dự toán không cần phải bận tâm đến việc sử dụng bộ 
đơn giá nào, không cần phải tách thủ công, cũng không cần phải quy đổi tất cả các bộ đơn giá về 
chung một mức lương để dễ nhập hệ số. Phần mềm sẽ giúp người lập dự toán tách chi phí một cách 
tự động theo từng loại công tác (bộ đơn giá) để sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi
phí máy thi công cho phù hợp.

1. Hướng dẫn lập bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng công trình (THKP)

Bật sheet THKP, phần mềm ADTPro sẽ hiển thị bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng như
hình sau:
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Để tách chi phí nhân công theo từng bộ đơn giá, thực hiện theo hướng dẫn sau: Nhấn chuột 
phải vào khoản mục chi phí nhân công (B1), chọn mục “Tách chi phí nhân công theo loại công 
tác” nhưhình sau:

Phần mềm ADTPro sẽ tự động xác định và thống kê xem hạng mục công trình có sử dụng 
những mã hiệu thuộc bộ đơn giá nào, thành tiền chi phí nhân công của từng loại công tác cũng như
hiển thị thông tin cho biết bộ đơn giá đã được tính toán với mức lương tối thiểu vùng và lương tối 
thiểu chung là bao nhiêu. Nhấn “Chấp nhận” để thực hiện việc tách chi phí nhân công theo từng 
loại công tác (theo từng bộ đơn giá) nhưhình sau:
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Kết quả sau khi thực hiện tách chi phí nhân công, bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng sẽ 
hiển thị chi phí nhân công theo từng bộ đơn giá tương ứng nhưhình sau:

Tham khảo hệ số điều chỉnh chi phí nhân công ban hành theo phụ lục số 02 – QĐ số 
3796/QĐ-UBND, nhập vào hệ số tương tứng với từng khoản mục chi phí nhân công, ta có kết quả 
điều chỉnh chi phí nhân công nhưhình sau:
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Thực hiện tương tự đối với chi phí máy thi công, nhấn chuột phải vào khoản mục chi phí 
máy thi công (C1), chọn mục “Tách chi phí máy thi công theo loại công tác” nhưhình sau:

Phần mềm ADTPro sẽ tự động xác định và thống kê xem hạng mục công trình có sử dụng 
những mã hiệu thuộc bộ đơn giá nào, thành tiền chi phí máy thi công của từng loại công tác cũng 
nhưhiển thị thông tin cho biết bộ đơn giá đã được tính toán với mức lương tối thiểu vùng và lương
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tối thiểu chung là bao nhiêu. Nhấn “Chấp nhận” để thực hiện việc tách chi phí máy thi công theo
từng loại công tác (theo từng bộ đơn giá) nhưhình sau:

Kết quả sau khi thực hiện tách chi phí máy thi công, bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng 
sẽ hiển thị chi phí máy thi công theo từng bộ đơn giá tương ứng nhưhình sau:

Tham khảo hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công ban hành kèm theo phụ lục số 02 – QĐsố 
3796/QĐ-UBND, nhập vào hệ số tương tứng với từng khoản mục chi phí máy thi công, ta có kết 
quả điều chỉnh chi phí máy thi công nhưhình sau:
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2. Hướng dẫn thiết lập đơn giá dự thầu

Phần mềm ADTPro phiên bản mới nhất (8.5.89) vẫn chưa hỗ trợ chức năng tự động tách chi 
phí nhân công và máy thi công theo từng loại công tác nhưbảng tổng hợp dự toán chi phí xây 
dựng. Tuy nhiên, chức năng thiết lập đơn giá dự thầu hỗ trợ người lập dự thầu có thể sử dụng nhiều 
hệ số nhân công và máy thi công khác nhau trong cùng một hạng mục công trình nhưhình sau:
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Giải thích: với cách thiết lập đơn giá dự thầu nhưhình trên, khi thực hiện Kết xuất dự thầu,
phần mềm ADTPro sẽ tiến hành kết xuất đơn giá dự thầu sang Excel, mã hiệu đơn giá nào thuộc bộ 
đơn giá Xây dựng (5481/QĐ-UBND) sẽ điều chỉnh hệ số nhân công, hệ số máy thi công lần lượt là:
0.8316 và 0.9494. Mã hiệu đơn giá nào thuộc bộ đơn giá Xây dựng (462/QĐ-UBND) sẽ điều chỉnh 
hệ số nhân công, hệ số máy thi công lần lượt là: 1.3910 và 1.1175, ….

Kết quả kết xuất excel đơn giá dự thầu mã hiệu đơn giá thuộc bộ đơn giá Xây dựng 
(5481/QĐ-UBND) nhưhình sau:

Kết quả kết xuất excel đơn giá dự thầu mã hiệu đơn giá thuộc bộ đơn giá Xây dựng 
(462/QĐ-UBND) nhưhình sau:
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Bảng hệ số nhân công và máy thi công đã thiết lập tại màn hình “Đơn giá Dự thầu”sẽ được 
kết xuất sang sheet Info, tại đây người lập có thểthay đổi giá trị cột hệ số, sheet PTĐG sẽ tự động 
thayđổi theo.


