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HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LÂM ĐỒNG 2016

Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: Xây dựng 

(127/QĐ-UBND); Lắp đặt (128/QĐ-UBND); Sửa chữa (29/QĐ-UBND); Khảo sát (126/QĐ-

UBND) và dịch vụ công ích đô thị (130/QĐ-UBND).

I. Thuyết minh nội dung bộ đơn giá xây dựng công trình. Đơn giá xây dựng công trình

gồm các chi phí sau:

1. Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong bộ đơn giá tính theo mặt bằng giá quý III năm 2015 của tỉnh Lâm đồng 

(mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến chân công trình).

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương đầu vào vùng II (Đà Lạt, Bảo Lộc) 

- mức lương 2.150.000 đồng/tháng căn cứ theo Thông tưsố 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của 

Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tưxây dựng.

Đối với công trình xây dựng trên địa bàn vùng III (Đức Trọng, Di Linh) và vùng IV (Khu

vực các huyện còn lại) theo quy định phân vùng tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày

11/11/2014 của Chính phủ, thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh theo hệ số nhưsau:

+ Vùng III (Lương tối thiểu 2.000.000 đồng/tháng), hệ số: 0,930 (2.000.000/2.150.000);

+ Vùng IV (Lương tối thiểu 1.900.000 đồng/tháng), hệ số: 0,884 (1.900.000/2.150.000);

3. Chi phí máy thi công:

- Mức lương đầu vào để xác định lương nhân công thợ lái máy được lấy theo Thông tưsố 

01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng - mức lương vùng II (Đà lạt, Bảo Lộc): 

2.150.000 đồng/tháng.

- Nguyên giá máy và thiết bị theo phụ lục của Thông tưsố 06/2010/TT-BXD.

- Các định mức khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu, số ca năm, thành phần cấp bậc thợ 

điều khiển máy được lấy theo QĐsố 1134/QĐ-BXD.

- Giá nhiên liệu năng lượng (giá chưa bao gồm thuế VAT) nhưsau:

+ Giá xăng RON 92 là 15.900 đồng/lít; 

+ Giá dầu diezel (0,05S) là 12.573 đồng/lít; 
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+ Giá dầu mazut (3S) là 7.694 đồng/lít; 

+ Giá điện là 1.622 đồng/kwh (QĐ số2256/QĐ-BTC ngày 12/03/2015 của Bộ Công 
thương);

Đối với công trình xây dựng trên địa bàn vùng III (Đức Trọng, Di Linh) và vùng IV (Khu

vực các huyện còn lại) theo quy định phân vùng tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày

11/11/2014 của Chính phủ, thì chi phí máy thi công trong đơn giá được điều chỉnh theo hệ số như

sau:

- Vùng III (Lương tối thiểu 2.000.000 đồng/tháng), hệ số: 0,972;

- Vùng IV (Lương tối thiểu 1.900.000 đồng/tháng), hệ số: 0,954;

II. Áp dụng bộ đơn giá Lâm đồng 2016:

- Thời điểm áp dụng: 19/01/2016 (xem hướng dẫn tại CV số 244/SXD-KT&VLXD).

1. Sử dụng hệ số nhân công và máy thi công công bố theo đơn giá

Căn cứ theo thuyết minh bộ đơn giá xây dựng công trình, lập bảng THKP nhưsau:

+ TP Đà lạt, Bảo Lôc: chi phí nhân công (B1) và chi phí máy thi công (C1) không cần sử 

dụng hệ sốđiều chỉnh nhân công và hệ số điều chỉnh máy thi công.

+ Huyện Đức Trọng, Di Linh: sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công

nhưhình sau:



Hướng dẫn sử dụng ADTPro với đơn giá Lâm đồng (2016)                      Ver 1.3

Website: http://www.quyettoan.vn 04/05/2016 Trang 3 / 8

+ Các huyện còn lại: sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công nhưhình

sau:

2. Sử dụng hệ số nhân công xây dựng theo công bố, chi phí máy thi công: tính chênh

lệch NL - NCLM

Từ tháng 10/2010, Sở Xây dựng Lâm đồng đã có các văn bản hướng dẫn tính bù chênh lệch 

nhiên liệu và chênh lệch nhân công lái máy. Việc áp dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2016) và điều 

chỉnh bằng hệ số máy thi công nhưmục 1 ở trên đã làm cho nhiều đơn vị tưvấn thiết kế vốn quen 

thuộc với cách tính bù chênh lệch nhiên liệu và nhân công lái máy sẽ gặp khó khăn khi xử lý tình

huống giá nhiên liệu biến động tăng/giảm theo thông cáo báo chí của Petrolimex.

Bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công sau đây tính toán một loại máy có mã hiệu 

M106.0201 theo công bố tại QĐ số 1134/QĐ-BXD.
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Hình: minh họa bảng tính tính chi phí máy thi công loại ô tô tự đổ 5T

Giá ca máy ô tô tự đổ 5T sử dụng đế tính toán chi phí máy thi công bộ đơn giá Lâm đồng 

(2016) tại trang số 545, STT: 244 là 1.149.431 đồng/ca. Giá ca máy này đã bao gồm chi phí nhiên

liệu: 541.256 (CNL) và chi phí tiền lương: 212.519 (CTL).

Tại thời điểm lập dự toán, giá nhiên liệu có thể tăng/giảm so với giá nhiên liệu (giá gốc) tại 

thời điểm ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình. Sử dụng tính năng bù chênh lệch nhiên liệu sẽ 

xácđịnh đúng và chính xác chi phí máy thi công tại thời điểm lập dự toán/dự thầu.

Vận dụng các văn bản hướng dẫn trước đây của SXD tỉnh Lâm đồng v/v hướng dẫn tính bù

chênh lệnh nhiên liệu và nhân công lái máy. Công ty Quyết Toàn tạm thời hướng dẫn tính chênh

lệch nhiên liệu, nhân công điều khiển máy thi công nhưsau:

a. Tính chênh lệch nhiên liệu: bật Tab “Bảng giá nhiên liệu – hệ số chi phí nhiên liệu”

- Nếu dữ liệu giá gốc nhiên liệu chưa có, có thể tải lại bộ đơn giá Lâm đồng (2016) hoặc vào

Thông tin hệ thống  Ca máy – thiết bị thi công  Đơn giá gốc nhiên liệu, nhập thông tin như

hình sau:
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- Sau khi đã cập nhật thông tin giá gốc nhiên liệu, những lần sau phần mềm ADTPro sẽ tự 

động nạp thông tin giá gốc khi cần tính chênh lệch nhiên liệu. Trong trường hợp phần mềm không

tự động nạp giá gốc nhiên liệu, thực hiện theo hướng dẫn sau: tại cột giá gốc nhiên liệu, nhấn chuột 

phải chọn menu “Lấy lại giá nhiên liệu (giá gốc)”

- Giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán có thể nhập trực tiếp hoặc nhấn chuột phải chọn 

menu “Chọn giá nhiên liệu tháng thang/nam”, phần mềm sẽ hiển thị chức năng chọn giá nhiên

liệu theo công bố của Petrolimex nhưhình sau:

b. Tính chênh lệch nhân công lái máy: Bật tab “Bảng giá nhân công điều khiển máy”

- Tại cột giá gốc, nhấn chuột phải chọn menu “Tính lương nhân công điều khiển máy (giá 

gốc)…”. Với bộ đơn giá Lâm đồng (2016), mức lương để tính giá ca máy (giá gốc) là 2.150.000
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đồng/tháng (lập dự toán tại vùng II, III hay IV bắt buộc phải chọn mức lương giá gốc là 2.150.000

đồng/tháng, nếu chọn khác mức lương này việc tính bù chênh lệch nhân công lái máy sẽ sai).

- Tại cột giá tháng, nhấn chuột phải chọn menu “Tính lương nhân công điều khiển máy 

(giá thang/nam)…”. Hình minh họa sauđây chọn mức lương vùng III.

- Công trình tại TP Đà Lạt và Bảo Lộc chọn mức lương: 2.150.000 đồng/tháng.

- Công trình tại huyện Đức Trọng và Di Linh chọn mức lương: 2.000.000 đồng/tháng.
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- Công trình tại các huyện còn lại chọn mức lương: 1.900.000 đồng/tháng.

Lưu ý:

1. Một số hạng mục công trình đang áp dụng dữ liệu bộ đơn Lâm đồng (2010), Lâm đồng 
(2014) nay chuyển sang lập tiếp với bộ đơn giá Lâm đồng (2016) có thể không hiển thị định mức 
nhân công lái máy. Cách khắc phục nhưsau:

- Bước 1: Bật sheet Máy, nhấn chuột phải chọn “Lấy lại giá ca máy gốc (ban hành kèm bộ 
đơn giá XDCB)”.

- Bước 2: Chuyển sang sheet khác, sau đó bật lại sheet Máy, phần mềm sẽ nạp lại dữ liệu để 
tính bù chêch lệch nhân công lái máy.

2. Công trình tại TP Đà Lạt và Bảo Lộc có thể lựa chọn không tính nhân công lái máy giá 
gốc vá giá tháng, do lương nhân công lái máy tại hai thành phố này không cần tính bù chênh lệch 
nhân công lái máy.

3. Sử dụng cách lập dự toán bù chênh lệch nhiên liệu thì không cần phải sử dụng hệ số điều 
chỉnh máy thi công.

Tại thời điểm biên soạn tài liệu hướng dẫn này, SXD Lâm đồng vẫn chưa ban hành văn bản 
hướng dẫn tính bù chênh lệch nhiên liệu và nhân công lái máy. Các đơn vị tưvấn thiết kế khi áp 
dụng cách tính bù NL và NCLM cần phải bảo vệ quan điểm tính dự toán với cơquan thẩm tra dự 
toán.

III. Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2016):

- Tất cả công tác đã được tính toán chi phí nhân công theo phân loại (nhóm I, nhóm II) qui

định tại phụ lục số 2 - Thông tưsố 01/2015/TT-BXD. Khi sử dụng phương pháp lập đơn giá xây

dựng công trình, người sử dụng không cần phải sử dụng chức năng chuyển đổi nhân công nhóm I

sang nhóm II. Đơn giá nhân công toàn bộ công tác thuộc Chương I - công tác chuẩn bị mặt bằng 

xây dựng đã được tính với nhân công nhóm II.

- Bảng tiền lương nhân công theo công bố hoàn toàn là số chẵn, thực tế đơn giá xây dựng 

công trình do địa phương công bố(127/QĐ-UBND) tính toán chi phí nhân công với đơn giá có số 

lẻ thập phân. Khi sử dụng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, chiết tính đơn giá chi phí

nhân công sẽ có chênh lệch nhỏ so với đơn giá nhân công theo công bố của địa phương.

- Các công tác có sử dụng cấp phối vữa đã được tính toán với cấp phối vữa xi măng PC40, 

riêng các hao phí sử dụng xi măng rời vẫn sử dụng xi măng PC30. Khi lập dự toán theo phương

pháp bù chênh lệch vật liệu người lập có thể thay đổi tên hao phí từ xi măng PC30 thành xi măng

PC40 nhưng giá gốc phải giữ nguyên là giá của xi măng PC30 để tính toán bù chênh lệch.

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố theo CV số 465/SXD-KTXD ngày 14/05/2015

không còn giá trị sử dụng khi lập dự toán với bộ đơn giá Lâm đồng (2016).

- Có thể chọn 1 trong 3 phương pháp lập dự toán do ADTPro cung cấp. Lưu ý, khi lập dự 

toán theo phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu, phương pháp này thường cho kết quả tính toán 
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dự toán thấp hơn đơn giá dự thầu do đã bỏ qua phần tính chênh lệch % vật liệu khác (Tham khảo 

thông tin bài viết “Lựa chọn phương pháp lập dự toán bù chênh lệch vật liệu hay phương pháp

lập đơn giá xây dựng công trình” tại chuyên mục Cẩm nang lập dự toán trên website

http://www.quyettoan.vn).
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