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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 514/SXD-QLXD&HTKT 
 

V/v công bố đơn giá nhân công xây 
dựng trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận, ngày  03 tháng 3 năm 2020 

 

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh công bố đơn giá 

nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng, 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. 

Sau khi nghiên cứu, phối hợp với Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam - 

Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Ngày 26/02/2020, Sở Xây dựng đã tổ 

chức cuộc họp với các thành phần tham dự: Lãnh đạo Phân viện Kinh tế xây 

dựng Miền Nam – Bộ Xây dựng; Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch 

và Đầu tư, Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

thương, Lao động – Thương binh xã hội, Giáo dục Đào tạo; Đại diện lãnh đạo 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh 

(có gửi kèm theo biên bản họp). 

Để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, 

trong thời gian chờ khảo sát, thu thập thông tin, xác định và công bố đơn giá 

nhân công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo Thông tư số 

11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; đồng thời không làm biến 

động lớn chi phí nhân công trong đầu tư xây dựng công trình. Các thành viên dự 

họp thống nhất tham mưu UBND tỉnh công bố đơn giá nhân công cho phù hợp 

với điều kiện, tình hình thực tế hiện nay và phù hợp với khung đơn giá nhân công 

xây dựng tại phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng trên cơ sở các nội dung sau: 

- Áp dụng mức lương, đơn giá nhân công xây dựng được UBND tỉnh công 

bố tại Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 28/4/2016 về việc mức lương cơ sở 

đầu vào để xác định đơn giá nhân công. 

- Trường hợp đơn giá nhân công tính toán nằm ngoài khung đơn giá nhân 

công theo quy định tại phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-

BXD thì áp dụng khung đơn giá nhân công theo phụ lục số 4 để xác định đơn giá 

nhân công xây dựng, cụ thể như sau: 

+ Trường hợp vượt khung thì lấy mức tối đa. 
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+ Trường hợp thấp hơn khung thì lấy mức tối thiểu. 

- Phương pháp tính để xác định đơn giá nhân công của từng nhóm nhân 

công xây dựng theo phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-

BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. 

Phương pháp xác định đơn giá nhân công như sau: 

1. Nhóm công nhân xây dựng: 

Theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ 

Xây dựng, nhóm công nhân xây dựng được chia thành 11 nhóm; Tạm thời đề 

xuất phân thành 5 nhóm để xác định đơn giá nhân công của từng nhóm theo tính 

chất, mức độ phức tạp của công việc, đồng thời áp dụng hệ số để tính chênh lệch 

đơn giá giữa các nhóm. Đơn giá nhân công đối với nhóm 1 (nhóm các công việc 

có tính chất, mức độ đơn giản) áp dụng Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 

28/4/2016 để tính: Vùng II là 201.715 đ/ngày; vùng III là 187.313 đ/ngày; vùng 

IV là 178.255 đ/ngày. 

Cách tính hệ số chênh lệch đơn giá giữa các nhóm: 

Vận dụng cấp bậc, hệ số lương nhân công (bậc 3,5/7) nhóm II và nhóm I 

của Thông tư số 05/2016/TT-BXD để tính. 

Hệ số lương nhân công (bậc 3,5/7) nhóm II = 2,65. 

Hệ số lương nhân công (bậc 3,5/7) nhóm I = 2,355. 

Tỷ lệ giữa 2 nhóm = 2,65/2,355 = 1,12527. 

Thông tư số 15/2019/TT-BXD gồm 11 nhóm nhân công, có 10 khoảng. 

Hệ số K điều chỉnh giữa các nhóm là: 

K = 1 + (1,12527 – 1)/10 = 1,012527. 

2. Nhóm đơn giá nhân công kỹ sư khảo sát, thí nghiệm: 

Đơn giá nhân công vận dụng Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 

28/4/2016 để tính: Vùng II là 280.088 đ/ngày; vùng III là 260.091 đ/ngày; vùng 

IV là 247.519 đ/ngày; theo đó đơn giá vượt mức tối đa theo quy định tại Thông 

tư số 15/2019/TT-BXD. Do đó đề xuất lựa chọn mức tối đa theo quy định tại 

Thông tư số 15/2019/TT-BXD, cụ thể: Vùng II là 260.000 đ/ngày; vùng III là 

246.000 đ/ngày; vùng IV là 237.000 đ/ngày 

3. Nhóm đơn giá nhân công nghệ nhân: 

Đơn giá nhân công vận dụng Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 

28/4/2016 để tính: Vùng II là 555.893 đ/ngày; vùng III là 516.204 đ/ngày; vùng 

IV là 491.243 đ/ngày; theo đó đơn giá trong khung đơn giá nhân công quy định 

tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD. Do đó đề xuất giữ nguyên. 

4. Nhóm đơn giá nhân công thợ lặn: 
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Đơn giá nhân công áp dụng Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 

28/4/2016 để tính: Vùng II là 280.944 đ/ngày; vùng III là 260.880 đ/ngày; vùng 

IV là 248.270 đ/ngày; theo đó đơn giá nhân công thấp hơn mức tối thiểu theo quy 

định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD. Do đó đề xuất lựa chọn mức tối thiểu 

theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD, cụ thể: Vùng II là 540.000 

đ/ngày; vùng III là 504.000 đ/ngày; vùng IV là 479.000 đ/ngày 

5. Nhóm đơn giá nhân công trong công tác vận hành, điều khiển tàu 

thuyền: 

Theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD chia làm 3 nhóm; đối với 

nhóm có tính chất, mức độ đơn giản đơn giá nhân công áp dụng mức tối thiểu 

theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD (thủy thủ, thợ máy, thợ điện, kỹ 

thuật viên; thợ điều khiển tàu sông); đồng thời áp dụng hệ số để tính chênh lệch 

đơn giá giữa các nhóm. 

Cách tính hệ số chênh lệch đơn giá giữa các nhóm: 

Vận dụng cấp bậc, hệ số lương bình quân thuyền trưởng và thuyền phó 

điều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông theo công suất 3 loại tàu của Thông tư 

số 05/2016/TT-BXD để tính. 

Hệ số lương bình quân thuyền trưởng: (4,035 + 4,525 + 5,035)/3 = 4,5317. 

Hệ số lương bình quân thuyền phó: (3,595 + 4,195 + 4,8)/3 = 4,1967. 

Hệ số K điều chỉnh giữa các nhóm là: K = 4,5317/4,1967 = 1,0798. 

6. Nhóm đơn giá nhân công tư vấn xây dựng: 

Đây là quy định mới so với Thông tư số 05/2016/TT-BXD trước đây, chưa 

có đủ cơ sở để xác định; do đó trước mắt đề xuất áp dụng đơn giá mức tối thiểu 

theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD. 

Căn cứ theo nội dung trên, Sở Xây dựng đã tổng hợp, tính toán xác định 

đơn giá nhân công xây dựng theo từng nhóm và từng vùng cụ thể như phụ lục 

kèm theo công văn này. 
 

Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh xem xét, công bố đơn giá nhân công 

xây dựng để Sở Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- GĐ & các PGĐ Sở XD; 
- Lưu: VT, QLXD&HTKT.(Tuấn) 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Xà Dương Thắng 
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Phụ lục kèm theo Công văn số 514/SXD-QLXD&HTKT ngày 03/3/2020 

CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 

STT Nhóm 

Đơn giá nhân công xây dựng bình 

quân theo vùng (đ/ngày) 

Vùng II Vùng III Vùng IV 

I 
Công nhân xây dựng trực tiếp 

(cấp bậc bình quân 3,5/7) 

   

1 Nhóm 1 201.715 187.313 178.255 

2 Nhóm 2, nhóm 3 204.242 189.660 180.489 

3 Nhóm 4, nhóm 5 206.802 192.037 182.750 

4 Nhóm 6, nhóm 7 209.393 194.443 185.040 

5 Nhóm 8, nhóm 9 206.802 192.037 182.750 

6 Nhóm 10 212.017 196.879 187.359 

7 Nhóm 11 212.017 196.879 187.359 

II 
Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm (cấp 

bậc bình quân 4/8) 
260.000 246.000 237.000 

III Tư vấn xây dựng    

1 Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án 710.000 600.000 560.000 

2 Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn 530.000 460.000 400.000 

3 Kỹ sư 355.000 310.000 280.000 

4 
Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, 

cao đẳng, đào tạo nghề 
320.000 280.000 251.000 

IV 
Nghệ nhân (cấp bậc bình quân 

1,5/2) 
555.893 516.204 491.243 

V 
Thuyền trưởng (cấp bậc bình 

quân 1,5/2) 
371.944 345.126 326.471 

VI 
Thuyền phó (cấp bậc bình quân 

1,5/2) 
344.456 319.620 302.344 

VII 

Thủy thủ, thợ máy, thợ điện, kỹ 

thuật viên (cấp bậc bình quân 

2/4) 

319.000 296.000 280.000 

VIII 
Thợ điều khiển tàu sông (cấp bậc 

bình quân 1,5/2) 
319.000 296.000 280.000 

IX 
Thợ điều khiển tàu biển (cấp bậc 

bình quân 1,5/2) 
344.456 319.620 302.344 

X Thợ lặn (cấp bậc bình quân 2/4) 540.000 504.000 479.000 

Ghi chú: 

 Vùng II: Thành phố Phan Thiết. 

 Vùng III: Thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam. 

 Vùng IV: Các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh. 


