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HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG

TƯSỐ 10/2019/TT-BXD CHO GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP

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

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

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

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

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

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

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

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

Ngày 13/03/2020, UBND Thành phốĐà Nẵng đã ban hành công văn số 1543/UBND-SXD hướng 

dẫn triển khai thực hiện các Thông tưsố 10, 11, 15, 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng. Theo hướng dẫn của công văn này, các dự án, gói thầu chưa ký hợp đồng thực hiện trước ngày

15/02/2020 phải cập nhật định mức mới của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tưsố 10/2019/TT-

BXD ngày 26/12/2019. Cũng theo công văn này, đơn giá nhân công tạm thời áp dụng Thông báo số 107/TB-

UBND ngày 15/07/2016; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tạm thời áp dụng Bảng giá ca máy và thiết 

bị thi công xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 9075/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành

phố Đà Nẵng.

Đơn giá nhân công theo thông báo số 107/TB-UBND được thực hiện theo công bố tại Phụ lục số 2 

của Thông tưsố 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng gồm 2 nhóm nhân công: nhân công 

nhóm I và nhóm II. Trong khi đó, nếu áp dụng định mức 10 và phân loại nhóm nhân công theo TT 15, sẽ 

thiếu đơn giá nhân công nhóm 3, 4, 5 và 6. Giải pháp đề nghịnhưsau:

1. Phân tích đơn giá xây dựng công trình theo đúng phân loại nhóm nhân công quy định tại TT 15 
(bao gồm nhân công nhóm 1, 2, 3, 4, 5 và 6).

2. Tiến hành áp giá nhân công: Nhân công nhóm I áp cho nhóm 1, nhân công nhóm II áp cho nhóm 2.
Nhân công nhóm 3, 4, 5 và 6 sẽ áp bằng giá nhân công nhóm II.

3. Sau khi địa phương tiến hành khảo và công bố đơn giá nhân công (có thể mất 3 tháng để thực hiện) 
với đầyđủ nhân công nhóm 1, 2, 3, 4, 5 và 6 sẽ dễ dàng hơn cho việc điều chỉnh tăng/giảm.

Phần mềm ADTPro phiên bản 10.1.16 phát hành ngày 26/03/2020 đã cập nhật đầy đủ dữ liệu định 

mức 10, bổ sung chức năng nhưtính đơn giá nhân công theo TT số 15/2019/TT-BXD, tính gia ca máy theo

TT số 11/2019/TT-BXD. Ngoài ra, phần mềm cũng đồng thời hỗ trợ sử dụng định mức 10 kết hợp cách xác 

định đơn giá nhân công, máy thi công theo cách cũ(trước thời điểm TT 15 có hiệu lực).
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Phần sau đây hướng dẫn áp dụng công văn số 1543/UBND-SXD lập dự toán theo phương pháp lập 

đơn giá xây dựng công trình (Sử dụng định mức 10).

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

1.1 Thay đổi từ bộ đơn giá cũ sang áp dụng định mức 10:

Lưu ý: Trước khi thực hiện thay đổi bộ đơn giá đang áp dụng định mức cũ sang áp dụng định mức 

10, cần phải thực hiện sao lưu dữ liệu công trình cũ (tập tin .dat).

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

hiện theo chỉ dẫn của phần mềm để chuyển sang áp dụng đơn giá định mức 10/2019/TT-BXD.

1.2 Tạo hạng mục công trình mới:

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

đây:
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2. Bảng tổng hợp nhân công (sheet NC): tại sheet NC, nhấn chuột phải chọn  “Đơn giá nhân công

theo công bố” nhưhình sau:

Chọn văn bản công bố nhân công: thông báo số 107/TB-UBND, mức lương công bố chọn:

2.210.000 đồng/tháng (Thành phố Đà Nẵng).
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Lưu ý: Đơn giá nhân công nhóm 3 và nhóm 4 trong hình minh hoạởtrên được cập nhật bằng giá đơn

giá nhân công nhóm 2.

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

công bố địa phương” nhưhình sau:

Chọn văn bản công bố bảng giá ca máy: 9075/QĐ-UBND, chọn mức lương công bố: 2.210.000

đồng/tháng (Thành phố Đà Nẵng).
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Chọn “Chấp nhận” phần mềm ADTPro sẽđưa giá ca máy công bố vào cột Đơn giá ca máy (giá gốc) 

tại sheet MAY.

Khi cần kiểm tra dữ liệu người dùng có thể sử dụng cột Ref, đây chính là cột STT bảng giá ca máy.
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Lưu ý:

1. Đơn giá nhân công nhóm 3, 4, 5, 6 cập nhật bằng đơn giá nhân công nhóm II (đơn giá nhân công
theo Thông báo số 107/TB-UBND).

2. Khi cập nhật giá ca máy, chúng tôi cũng đồng thời cập nhật STT tương ứng. Do vậy khi cần kiểm 
tra dữ liệu giá ca máy người dùng chỉ cần xem dữ liệu hiển thị tại cột Ref và do với STT tương
ứng trong bảng giá ca máy.

 -/-


