
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 423/SXD-QLHĐXD                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 3  năm 2020 

Về lấy ý kiến dự thảo đơn giá nhân 

công xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. 

 

   

  

 

Kính gửi:  

-  

-  

-  

-  

- - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 
 

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy 

định mức lương tối thiều vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động; 

Căn cứ kết quả khảo sát đơn giá nhân công của tổ công tác liên ngành trong 

quý 4/2019; 

Theo khoản 2, Điều 7 Thông tư số 15/2019/TT-BXD thì UBND tỉnh có trách 

nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì khảo sát đơn giá nhân công, công bố hoặc ủy 

quyền Sở Xây dựng công bố làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng, trên cơ 

sở khung đơn giá nhân công quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD kết hợp 

hợp số liệu khảo sát giá nhân công theo thực tế của các huyện, thành phố, thị xã 

trên địa bàn tỉnh tại thời điểm quý IV năm 2019 do Sở Xây dựng tổ chức khảo sát 

và ý kiến của một số sở ngành tại cuộc họp ngày 17/2/2020 (có biên bản kèm 

theo). Sở Xây dựng đã tổng hợp xây dựng dự thảo Bảng đơn giá nhân công xây 

dựng trên địa bàn tỉnh (có dự thảo Bảng đơn giá nhân công xây dựng  kèm theo) 

để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, để làm cơ sở tham mưu UBND 

tỉnh công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Xây dựng qua đường công văn và địa chỉ 

thư điện tử Ngoctu.sxd@gmail.com trước ngày 11/3/2020, quá thời hạn trên các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân không góp ý thì được xem là đã thống nhất (mọi vướng 

mailto:Ngoctu.sxd@gmail.com


mắc liên hệ Phòng Quản lý hoạt động xây dựng; ĐT: 0987.27.28.28, 

091.3294.165). 

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Trang TTĐT SXD (để lấy ý kiến); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLHĐXD 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ THẢO BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH 

(kèm theo Công văn số 423/SXD-QLHĐXD ngày 04/3/2020) 

 

Phụ lục 01: Đơn giá nhân công xây dựng 
 

TT Nhóm 

Đơn giá nhân 

công xây 

dựng bình 

quân (đ/ngc) Ghi chú 

I 
Công nhân xây dựng trực 

tiếp (bình quân 3,5/7) 
Vùng IV 

1 Nhóm 1 204.000 Nhóm 1 lấy theo mức bình 

quân trong khung theo 

TT15/2019; Nhóm 2,3 được 

xem là nhóm chủ đạo , lấy 

cao hơn nhóm 1, tăng 4% so 

với nhóm 1; các nhóm khác 

theo mức độ phức tạp và tính 

tương đồng của các nhóm 

2 Nhóm 2, nhóm 3 212.000 

3 Nhóm 4, nhóm 5 218.000 

4 Nhóm 6, nhóm 7 220.000 

5 Nhóm 8, nhóm 9, nhóm 10 222.000 

6 Nhóm 11 230.000 

II 

Kỹ sư khảo sát xây dựng, 

thí nghiệm (bình quân 

4,0/8) 

237.000 
Lấy mức cao nhất của khung 

để phù hợp với tính chất công 

việc. 

III 
Nghệ nhân (bình quân 

1,5/2) 
490.000 Lấy mức trung bình của 

khung đơn giá 

IV Lái xe (bình quân 2/4) 222.000 
Lấy bằng nhóm 8,9,10 do 

tương đồng về tính chất công 

việc 

V 
Thuyền trưởng (bình 

quân 1,5/2) 
386.000 Tăng 10% so với thuyền phó 

VI 
Thuyền phó (bình quân 

1,5/2) 
351.000 Lấy mức trung bình của 

khung đơn giá 

VII Thủy thủ (bình quân 2/4) 319.000 Giảm 10% so với Thuyền 

phó 

VIII 
Thợ máy, kỹ thuật viên 

(bình quân 2/4) 
290.000 Giảm 10% so với Thủy thủ 

IX 
Thợ điều khiển tàu sông 

(bình quân 1,5/2) 
319.000 Lấy bằng Thủy thủ 

X 
Thợ điều khiển tàu biển 

(bình quân 1,5/2) 
323.000 Tăng hơn so với thợ điều 

khiển tau sông. 

XI Thợ lặn (bình quân 2/4) 502.000 
Lấy mức cao nhất của khung 

do tính chất đặc thù, nguy 

hiểm của công việc. 

Đơn giá nhân công vùng III (TP Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh) lấy theo vùng IV 

nhân với hệ số k=1,05 

 



Phụ lục 02: Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng 
 

TT 
Tư vấn xây dựng (bình 

quân 4,0/8) 
Vùng III và Vùng IV Ghi chú 

1 
Kỹ sư cao cấp chủ nhiệm 

dự án 
830.000 

Lầy bình quân mức 

lương trung bình cho 

cả vùng III và IV 

chung cho cả tỉnh. 

2 
Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ 

môn 
637.000 

3 Kỹ sư 432.000 

4 

Kỹ thuật viên trình độ 

trung cấp, cao đẳng, đào 

tạo tay nghề 

346.000 

Ghi chú: 

1. Vùng III: Bao gồm thành phố Hà Tĩnh và Thị xã Kỳ Anh (Theo quy định tại 

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ). 

Vùng IV: Gồm các huyện, thị xã còn lại. 

2. Thuyết minh tính toán đơn giá nhân công cụ thể như sau: 

-  Đơn giá nhân công xây dựng trực tiếp các nhóm được xác định dựa trên cơ sở 

khảo sát đơn giá nhân công thực tế trên địa bàn tỉnh thời điểm quý IV/2019, trong đó 

lấy nhóm 2,3 làm nhóm cơ sở để xây dựng khung giá. 

- Đơn giá nhân công từ nhóm 4 đến nhóm 11: Đề xuất xác định tăng dần theo độ 

phức tạp của công việc thực hiện. 

- Đơn giá nhân công của Kỹ sư khảo sát xây dựng, thí nghiệm: Lựa chọn bằng 

mức cáo nhất theo khung công bố của Bộ Xây dựng ban hành do yếu tố kỹ thuật, trình 

độ chuyên môn yêu cầu cao nhất so với các nhóm trong khung. 

- Đơn giá nhân công Tư vấn xây dựng, Thuyền phó : Xác định bằng đơn giá bình 

quân của Khung đơn giá do Bộ Xây dựng công bố. 

- Đơn giá nhân công Thuyền trưởng: Xác định tăng so mức độ phức tạp của công 

việc so với lương của thuyền phó.  

- Đơn giá nhân công Thủy thủ, Thợ máy, kỹ thuật viên, Thợ điều khiển tàu sông: 

Xác định giảm so mức độ phức tạp của công việc so với lương của thuyền phó.  

3. Đơn giá nhân công công bố là mức đơn giá nhân công của cấp bậc bình quân 

của các nhóm nghề theo Phụ lục số 6, đơn giá của các cấp bậc còn lại được quy đổi theo 

điểm 5 Phụ lục số 01 của Thông tư 15/2019/TT-BXD.  
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