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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 515/SXD-KH    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 3 năm 2022     

 

KẾ HOẠCH  
Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  

theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

 

Căn cứ Phụ lục số IV của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp xsác định đơn giá nhân công xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về 

phân cấp công bố đơn giá ca máy, chỉ số giá, đơn giá nhân công xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 08/3/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng 

về việc thành lập tổ khảo sát, thu thập thông tin đơn giá nhân công xây dựng trong quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Hợp đồng số 01/2022/HĐ-NCHT ngày 01/3/2022 giữa Sở Xây dựng với 

Công ty cổ phần tin học Eta về việc Tư vấn khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; 

Để có cơ sở ban hành đơn giá nhân công xây dựng phục vụ cho việc lập và quản 

lý chi phí đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định, Sở Xây dựng Lập Kế hoạch 

khảo sát, thu thập thông tin xác định đơn giá nhân công xây dựng với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Việc khảo sát giá nhân công xây dựng để có được số liệu thực tế về mặt bằng 

đơn giá nhân công xây dựng tại các huyện, thành phố, thị xã... trên địa bàn tỉnh. 

2. Qua điều tra khảo sát, tổng hợp số liệu để tham mưu UBND tỉnh thống nhất và 

công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở lập và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng.  

3. Việc khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng được tiến hành trên địa 

bàn các huyện, thành phố, thị xã..., trong tỉnh đảm bảo các nguyên tắc khảo sát để xác 

định, công bố đơn giá nhân công theo điểm 1.2 mục 1 phần I Phụ lục số IV của Thông tư 

số 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021, cụ thể như sau: 

- Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố phù hợp với 

nhóm nhân công xây dựng quy định tại Bảng 4.1 Phụ lục này và quy định tại điểm a, b 

khoản 4 Điều 8 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng của Bộ Xây dựng. 

- Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố đã bao gồm 

các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định và không bao 

gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp theo quy định. Đơn giá 

nhân công xây dựng được xác định cho thời gian làm việc là 8h/ngày và 26 ngày/tháng 

theo quy định. 

- Việc xác định, công bố đơn giá nhân công xây dựng phải phù hợp với mặt bằng 

giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương nhưng không thấp 

hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, tham khảo khung đơn giá nhân 

công xây dựng bình quân do Bộ xây dựng công bố tại Bảng 4.2 Phụ lục này. 
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- Việc lựa chọn khu vực khảo sát, thu thập số liệu để xác định và công bố đơn giá 

nhân công xây dựng phải đảm bảo đủ số lượng thông tin yêu cầu tối thiểu, đảm bảo đủ 

độ tin cậy và phản ánh được mặt bằng nhân công xây dựng tại khu vực cần công bố. Khu 

vực được lựa chọn để khảo sát và công bố đơn giá nhân công xây dựng là khu vực có sự 

tương đồng về điều kiện kinh tế - xã hội, phù hợp quy định phân vùng của Chính phủ. 

- Các công trình, dự án được lựa chọn khảo sát, thu thập thông tin để xác định và 

công bố đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo tính phổ biến về loại công trình, điều kiện 

thi công, tiến độ thi công, công nghệ thi công. Các đối tượng được lựa chọn để phỏng 

vấn thu thập thông tin (các chuyên gia, chủ đầu tư, nhà thầu…) phải có kinh nghiệm, sự 

am hiểu về lĩnh vực xây dựng và thị trường nhân công xây dựng Các doanh nghiệp xây 

dựng trên địa bàn được lựa chọn để khảo sát, thu thập thông tin phải là các doanh nghiệp 

có đăng ký kinh doanh, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. 

- Quá trình khảo sát, thu thập thông tin theo trình tự, phương pháp và các bảng, 

biểu mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục này. Số liệu thu thập được đảm bảo tính trung 

thực, khách quan, có sự xác nhận của các bên có liên quan. 

- Số liệu khảo sát, thống kê sử dụng để xác định đơn giá nhân công xây dựng phải 

được xử lý, sàng lọc, rà soát trước khi tính toán xác định đơn giá nhân công xây dựng. 

II. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TIẾN HÀNH  ĐIỀU TRA, 

KHẢO SÁT. 

1. Thành phần tổ khảo sát: 

- Phó Trưởng phòng QLHĐXD - Tổ phó. 

- Các chuyên viên thuộc phòng QLHĐXD - Thành viên 

- Các cán bộ kỹ thuật của đơn vị tư vấn – Thành viên 

2. Đối tượng khảo sát:  

- Điều tra, khảo sát trực tiếp tại công trình (người lao động) về giá nhân công xây 

dựng thuộc các thành phần kinh tế trên thị trường lao động, bao gồm thợ chính và thợ 

phụ đại diện cho từng công việc. 

- Điều tra, khảo sát giá nhân công của thợ chính và thợ phụ thuộc các thành phần 

kinh tế thông qua người sử dụng lao động (nhà thầu).  

Đối tượng điều tra khảo sát theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021. 

3. Nội dung và phương pháp điều tra, khảo sát:  

3.1 Đối với đơn giá nhân công xây dựng. 

a) Khảo sát trực tiếp tại công trình 

- Đối với các công tác xây dựng thuộc Nhóm: I, III, IV và các nhóm nhân công 

khác tại Bảng 4.1 phụ lục này: Cần thực hiện khảo sát tối thiểu đơn giá nhân công của 03 

công tác xây dựng trong mỗi nhóm theo tổ đội thực hiện công tác đó; mỗi công tác xây 

dựng cần thực hiện khảo sát tối thiểu tại 03 công trình xây dựng. 

- Đối với các công tác xây dựng thuộc Nhóm II: cần thực hiện khảo sát tối thiểu 

tại 03 loại hình công trình xây dựng. Số lượng công tác xây dựng cần thực hiện khảo sát 

tối thiểu là 12 công tác xây dựng. Mỗi công tác xây dựng được khảo sát tối thiểu tại 03 

công trình xây dựng. 
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b) Khảo sát, thu thập số liệu tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn 

tỉnh: 

 Cần thực hiện khảo sát ít nhất tại 05 doanh nghiệp xây dựng có kinh nghiệm thi 

công xây dựng đại diện đối với 05 loại hình công trình xây dựng. Số liệu thu thập là hợp 

đồng lao động và/hoặc bảng lương doanh nghiệp chi trả cho công nhân xây dựng tại các 

công trình trong vòng 02 năm gần thời điểm khảo sát nhất. 

Khi thực hiện khảo sát trực tiếp tại công trình và các doanh nghiệp xây dựng trên 

địa bàn, trường hợp không đủ số lượng cần khảo sát theo quy định tại điểm a, b khoản 

này thì có thể kết hợp với số liệu khảo sát từ nguồn thông tin nêu tại điểm b, c khoản 1.1 

nêu trên để đảm bảo số mẫu khảo sát theo quy định (hoặc kết hợp các số liệu điều tra từ 

chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân tổ chức trong lĩnh vực  xây 

dựng trên địa bàn). 

Đơn giá nhân công xây dựng của mỗi công tác xây dựng thứ i trong công thức 4.1 

(Thông tư 13/2021/TT-BXD) được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát tại Bảng 4.4 Bảng 

4.6 và tổng hợp số liệu tính toán theo Bảng 4.7 của Phụ lục IV Thông tư 13/2021/TT-

BXD. 

III. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU. 

1. Thời gian và địa điểm khảo sát: 

Thời gian và địa điểm khảo sát cụ thể như sau:  

2. Các Khu vực dự kiến công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn 

tỉnh dự kiến: bao gồm 2 Khu vực là: 

Khu vực 3 (KV III): Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh (tương ứng vùng III của 

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

- Khu vực 4 (KV IV): Bao gồm các huyện còn lại thuộc tỉnh Hà Tĩnh (tương ứng 

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

3. Lưới khảo sát dự kiến. 

STT 

Khu vực dự kiến 

công bố đơn giá 

nhân công 

Địa điểm khảo sát Thời gian khảo sát 
Ghi 

chú 

1 Khu vực 3 (KV3)    

  
Thành phố Hà Tĩnh 

và thị xã Kỳ Anh 

Từ ngày 21/3/2022 

Đến ngày  28/3/2022 
 

 2 Khu vực 4 (KV4)    

  
Các huyện còn lại 

của tỉnh Hà Tĩnh 

Từ ngày 01/4/2022 

Đến ngày 12/5/2022 
 

Trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. 

4. Danh mục: Các công trình đang thi công xây dựng; các chuyên gia có kinh 

nghiệm, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân, tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn địa 

phương và các Doanh nghiệp xây dựng  (do UBND các huyện, thị xã, thành phố, các 

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tổng hợp cung cấp gửi Sở Xây dựng để làm cơ sở lựa 

chọn có Phụ lục 1 kèm các công trình). 
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5. Danh mục các công việc cần khảo sát, thu thập số liệu: dự kiến theo Phụ lục 

2; căn cứ cụ thể từng nơi để lựa chọn các danh mục các công việc để khảo sát. 

6. Kinh phí phục vụ khảo sát:  Thực hiện theo hợp đồng đã ký. 

7. Tên tổ chức tư vấn chuyên môn thực hiện khảo sát: Công ty cổ phần tin học 

Eta 

8. Phương tiện: Đơn vị Tư vấn bố trí phương tiện phục vụ tổ khảo sát. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng (Phòng QLHĐXD): Chủ trì đôn đốc đơn vị 

tư vấn khảo sát, xác định đơn giá nhân công, các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch 

khảo sát này.  

2. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn: Kết thúc khảo sát, đơn vị tư vấn tổng hợp, 

tính toán số liệu so sánh với mức lương trước đây của tỉnh đang áp dụng; so sánh với 

khung đơn giá nhân công quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của 

Bộ Xây dựng đánh giá báo cáo kết quả và đề xuất đơn giá nhân công xây dựng về Sở 

Xây dựng để xem xét tham mưu ban hành làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư trên 

địa bàn tỉnh và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi khảo sát: Chỉ đạo các chủ đâu tư, 

các ban quản lý dự án phối hợp với tổ khảo sát, cung cấp các thônng tin theo yều cầu của 

tổ khảo sát (Sở Xây dựng), chỉ đạo Phòng ban chuyên môn thông tin đến các đơn vị 

đang thi công xây dựng các công trình đang hoạt động trên địa bàn; các chuyên gia về 

xây dựng có kinh nghiệm về lĩnh vực thi công xây dựng, am hiểu về thị trường nhân 

công xây dựng tại từng khu vực 1, khu vực 2 của địa phương để phối hợp cung cấp cho 

tổ khảo sát. 

4. Trách nhiệm của các Chủ đầu tư, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng. 

Tổng hợp danh sách các công trình, dự án đang thi công xây dựng (nên chọn các 

công trình có quy mô hoặc tổng mức đầu tư tương đối lớn trên địa bàn và các doanh nghiệp trả 

lương có uy tín) làm cơ sở để lựa chọn khảo sát, thu thập thông tin để xác định phải đảm 

bảo tính phổ biến về loại công trình, điều kiện thi công, tiến độ thi công, công nghệ thi 

công xây dựng thuộc các lĩnh vực dân dụng, giao thông và thuỷ lợi… đang triển khai thi 

công trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; bố trí cán bộ thuộc lĩnh vực chuyên môn cũng 

như thông tin liên hệ đến các đơn vị đại diện nhà thầu thi công xây dựng để phục vụ tổ khảo sát 

đảm bảo chất lượng thông tin và tiến độ của kế hoạch. Đề nghị các Chủ đầu tư tổng hợp theo 

Phụ lục 1 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 16/3/2022 làm cơ sở lựa chọn, tổ chức triển khai 

thực hiện. 

5. Trách nhiệm của các Nhà thầu thi công xây dựng, các chuyên gia về xây dựng 

được phỏng vấn thu thập thông tin, các Doanh nghiệp xây dựng…: Cung cấp đầy đủ, trung 

thực, khách quan, có sự xác nhận của các bên theo yêu cầu các phiếu khảo sát của Sở Xây 

dựng, và chịu trách nhiệm về các thông tin mình cung cấp đảm bảo đúng thị trường nơi khảo 

sát. 

Trên đây là kế hoạch điều tra, khảo sát đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh theo Thông tư 13/2021/TT-BXD. Đề nghị các đơn vị liên quan, thành viên 

tổ khảo sát phối hợp triển khai thực hiện để công tác khảo sát đạt kết quả cao./. 
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Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, TX, thành phố (để phối hợp); 

- Các Ban QL dự án khu vực (để phối hợp); 

- Các Ban QL DA chuyên ngành (để phối hợp); 

- Các Chủ đầu tư (để phối hợp); 

- Đơn vị tư vấn  (để thực hiện); 

- Lưu: VT, QLHĐXD. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà 
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Phụ lục 1 

1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN KHẢO SÁT 

(Ban hành kèm theo kế hoạch số515/KH-SXD ngày 11 tháng 3 năm 2022   của Sở Xây dựng) 

 

TT 
Loại công 

trình 
Tên dự án 

Tên công 

trình 

Tên chủ 

đầu tư 

Tên Nhà 

thầu thi 

công Xây 

dựng 

Địa điểm 

Xây 

dựng 

Công 

trình 

Nguồn 

vốn dự án 

Công 

nghệ thi 

công 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

I 
Khu vực 1 

(KV1) 
  

  
 

 
 

I TP…        

1 …        

2 …        

II 
Khu vực 2 

(KV2) 

 
 

  
 

 
 

I Huyện…        

1 …        

n 
Khu vực n 

(KVn) 

 
 

  
 

 
 

1 Huyện…        

2 …        

 

 

2. DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC LỰA CHỌN KHẢO SÁT ĐƠN GIÁ NHÂN 

CÔNG XÂY DỰNG 

TT 
Tên chuyên gia Đơn vị công 

tác 

Số năm kinh 

nghiệm 

Lĩnh vực công 

tác 

Địa điểm khảo 

sát ĐGNCXD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I TP…     

1      

2      

3      

…      

II Các huyện, TX     

1 Huyện…     

2      
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3      

3. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ KHẢO SÁT 

NHÂN CÔNG XÂY DỰNG 

 

TT 
Địa bàn  Tên doanh nghiệp xây 

dựng 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Lĩnh vực hoạt 

động 

(1) (2) (3) (4) (5)  

I TP….    

1     

2     

3     

II Các huyện, TX    

1     

2     

3     

4     
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Phụ lục 2 

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC CẦN KHẢO SÁT, THU THẬP SỐ LIỆU 

Ban hành kèm theo kế hoạch số 515/KH-SXD ngày 11  tháng 3 năm 2022  của Sở Xây dựng 

BẢNG 4.1   DANH MỤC NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG 

STT NHÓM NHÂN CÔNG 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
1 

Nhóm nhân công xây 

dựng 

1.1 Nhóm I 

- Công tác phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu 

công trình, bộ phận máy móc, thiết bị công trình; 

- Công tác trồng cỏ các loại; 

- Công tác bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu, phụ kiện, 

cấu kiện xây dựng, phế thải xây dựng các loại; 

- Công tác đào, đắp, phá, bốc xúc, san, ủi, bơm, nạo vét, 

xói hút: bùn, đất, cát, đá, sỏi các loại, phế thải; 

- Công tác đóng gói vật liệu rời. 

1.2 Nhóm II 
- Công tác xây dựng không thuộc nhóm I, nhóm III, nhóm 

IV. 

1.3 Nhóm III 
- Công tác lắp đặt, sửa chữa máy và thiết bị công trình xây 

dựng, công nghệ xây dựng. 

1.4 Nhóm IV 
- Công tác vận hành máy và thiết bị thi công xây dựng, lái 

xe các loại. 

2 Nhóm nhân công khác  

2.1 Vận hành tàu, thuyền 

- Công tác vận hành tàu, thuyền: Thuyền trưởng, thuyền 

phó, Thủy thủ, thợ máy, thợ điện, máy trưởng, máy I, máy 

II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II. 

2.2 Thợ lặn 
- Công tác lặn để thực hiện một số công việc dưới nước 

trong thi công xây dựng. 

2.3 Kỹ sư - Trực tiếp thực hiện các công việc khảo sát, thí nghiệm. 

2.4 Nghệ nhân 
- Công tác chế tác đồ gỗ mỹ nghệ; chế tác đồ đá mỹ nghệ; 

chế tác tượng, biểu tượng. 

Ghi chú: 

- Đối với các công tác xây dựng thuộc một số các công trình chuyên ngành, đặc thù thì 

thực hiện theo hướng dẫn, quy định của ngành. 

- Đối với các nhóm: Thuyền trưởng, thuyền phó; Thủy thủ, thợ máy; Máy trưởng, máy I, 

máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông; Máy trưởng, 

máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển thuộc 

nhóm Vận hành tàu, thuyền (Bảng 4.1) được xem như là các nhóm nhân công cần thực 

hiện khảo sát, xác định (GNCXD) tại công thức (4.1) Phụ lục này. 
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