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Khóa học dự toán GXD Online 

 

Học viên: Nguyễn Văn B 

Lớp: A01 

Email: ..………………………………………………………………………….. 

BÀI 4 – LẬP DỰ TOÁN THEO PP DÙNG ĐƠN GIÁ ĐỊA PHƢƠNG BÙ TRỪ 

CHÊNH LỆCH VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG 

 

Lƣu ý: CÁC NỘI DUNG NÀY HOÀN THÀNH XONG GỬI DẠNG FILE 

EXCLE CỦA PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD CHO GV HƢỚNG DẪN. 

 

1.  Yêu cầu 

Dùng phần mềm Dự toán GXD sử dụng phƣơng pháp đơn giá địa phƣơng bù 

trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu, nhân công, máy thi công để tính tiên lƣợng và lập 

dự toán chi phí phần xây dựng cho các công tác của các móng đơn M1, M2, M3 sau:  

- Đào đất bằng thủ công, đất cấp II 

- Bê tông lót móng (đổ bằng thủ công, đá 4x6; mác #100) 

- Công tác cốt thép 

- Ván khuôn (VK gỗ) 

- Bê tông móng (đổ bằng thủ công, bê tông đá 1x2, mác #200) 

(Giả sử chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án 

được duyệt là 15 tỷ đồng). 

Công trình đƣợc xây dựng tại Tp. Bắc Ninh  - Tỉnh Bắc Ninh, có mặt bằng và mặt 

cắt nhƣ sau: 
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2.  Thực hiện  

2.1.  Nghiên cứu bản vẽ  

Đề bài yêu cầu tính tiên lƣợng thi công móng đơn dƣới cột. Bản vẽ gồm mặt bằng 

móng và mặt cắt (mặt đứng) móng. Số liệu đầy đủ, rõ ràng. Để tính toán khối lƣợng 

các công việc, cần phân chia khối móng ra thành các khối hình cơ bản để có thể áp 

dụng đƣợc các công thức tính toán.  

2.2.  Phân tích khối lƣợng  

Để tính khối lƣợng đất đào ta tƣởng tƣợng hố móng nếu đào thẳng đứng sẽ là khối 

hình vuông, nếu đào taluy sẽ là khối hình chóp cụt.  

Hình khối để tính bê tông lót là hình hộp chữ nhật. Bê tông lót thƣờng không tính 

ván khuôn.  

Để tính khối lƣợng ván khuôn, bê tông móng ta chia móng thành 3 khối hình cơ 

bản: Đế móng là hình hộp chữ nhật, phần vát móng là hình chóp cụt (phần vát thƣờng 

không tính ván khuôn, khi thi công ngƣời ta đổ đống bê tông ở giữa và hoàn thiện mặt 

vát), phần cổ móng (nối chân cột) là khối hình hộp chữ nhật. 

2.3.  Bóc số liệu tính khối lƣợng từ bản vẽ  

- Khối lƣợng đào đất: (1,2 là hệ số taluy). 

+ Móng M1: 4*1,5*1,5*1,45*1,2 

+ Móng M2: 6*1,8*1,8*1,45*1,2 
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+ Móng M3: 2*2,4*2,4*1,45*1,2 

-Khối lƣợng bê tông lót: 

+ Móng M1: 4*1,5*1,5*0,1 

+ Móng M2: 6*1,8*1,8*0,1 

+ Móng M3: 2*2,4*2,4*0,1 

-Khối lƣợng ván khuôn: 

Ván khuôn đế móng:  

+ Móng M1: 4*4*1,3*0,2 

+ Móng M2: 6*4*1,6*0,2 

+ Móng M3: 2*4*2,2*0,25 

Ván khuôn cổ móng:  

+ Móng M1: 4*4*0,95*0,2 

+ Móng M2: 6*4*0,85*0,2 

+ Móng M3: 2*4*0,75*0,25 

-Cốt thép móng (Tổng hợp từ bảng thống kê cốt thép) 

+ Thép D < 10mm: 16 kg 

+ Thép D < 18mm: 396 kg 

+ Thép D > 18mm: 296 kg 

- Bê tông móng: 

Đế móng: 

+ Móng M1: 4*1,3*1,3*0,2 

+ Móng M2: 6*1,6*1,6*0,2 

+ Móng M3: 2*2,2*2,2*0,25 

Phần vát (áp dụng công thức hình chóp cụt): 

+ Móng M1: 4*(0,2/6)*[1,3*1,3+(1,3+0,3)*(1,3+0,3)+0,3*0,3]  

+ Móng M2: 6*(0,3/6)*[1,6*1,6+(1,6+0,3)*(1,6+0,3)+0,3*0,3]  

+ Móng M3: 2*(0,35/6)*[2,2*2,2+(2,2+0,35)*(2,2+0,35)+0,35*0,35] 

Cổ móng: 

+ Móng M1: 4*0,2*0,2*0,95 

+ Móng M2: 6*0,2*0,2*0,85 

+ Móng M3: 2*0,25*0,25*0,75 



Khóa học Dự toán GXD online do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất 

Về phần mềm GXD hay khóa học xin gọi số 0975 381 900  6 

2.4.  Sử dụng phần mềm Dự toán GXD để lập dự toán 

   Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông tin ban đầu về công trình 

- Cơ sở dữ liệu đƣợc chọn là BacNinh2007 

- Nhập thông tin chung về công trình, hạng mục, chủ đầu tƣ và địa điểm thi công 

ngay tại sheet Ts. 

 

Hình 3.1 – Thông tin chung về công trình 

Nhập các hệ số, định mức tỷ lệ:  

+ Các hệ số: Các hệ số này ta giữ nguyên là 1 vì sẽ dùng phƣơng pháp lập dự toán 

sử dụng đơn giá địa phƣơng bù trực tiếp. 

+ Định mức tỷ lệ: Dựa trên phân loại công trình để tra các định mức tỷ lệ chi phí 

chung, thu nhập chịu thuế tính trƣớc theo bảng 3.7 và 3.9 của Dự thảo thay thế thông 

tƣ số 04/2010/TT-BXD cho phù hợp. 

+ Thuế suất thuế GTGT:Theo Thông tƣ hƣớng dẫn của Bộ Tài chính tại thời điểm 

hiện hành. 

+ Tỷ lệ chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trƣờng để ở và điều hành thi công 1% 

đối với các công trình thông thƣờng, 2% đối với các công trình theo tuyến.  

 

Hình 3.2 – Các hệ số định mức tỷ lệ 
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Bước 2: Tùy chọn cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

Thao tác: Hồ sơ/ Các tùy chọn/ Tính theo đơn giá địa phương 

 

Hình 3.3 – Tùy chọn cách điều chỉnh chi phí vật liệu, nhân công, máy 

Bước 3: Thực hiện tra mã định mức, đơn giá, nhập khối lượng cho công tác  

Tại sheet Du toan XD, nhập từ khóa có trong tên công việc để tra mã cho các công 

tác tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ. Ta có thể gõ từ khóa "đào+móng+II" để thực hiện 

tra mã cho công tác đầu tiên: 

 

Hình 3.4 – Tra mã cho công việc thứ nhất 
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Hộp Tìm kiếm mã hiệu hiện ra, ta tìm và chọn mã hiệu phù hợp với quy cách công 

việc. Ở đây ta chọn mã hiệu: AB.11442 

Kết quả nhận đƣợc nhƣ sau: 

 

Hình 3.5 – Mã hiệu, nội dung công tác thứ nhất 

Tƣơng tự cho các công tác còn lại, kết quả nhận đƣợc nhƣ sau: 

 

Hình 3.6 – Bảng dự toán chi phí xây dựng 
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Bước 4: Tổng hợp vật tư  

Thao tác: Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 

 

Hình 3.7 – Lệnh tính tổng hợp vật tư 

 Bước 5: Điều chỉnh giá vật tư  

 Vật liệu:  

Tra giá vật liệu theo Công bố giá vật liệu Liên sở Tài chính – Xây dựng mới nhất 

của Bắc Ninh, hoặc báo giá thị trƣờng tại thời điểm lập dự toán rồi nhập vào cột 7 - 

“GIÁ VẬT TƢ TẠI THỜI ĐIỂM LẬP DỰ TOÁN”. 

 

Hình  3.8 - Nhập giá vật liệu thời điểm hiện tại 

Nhân công, máy thi công: 

Xác định giá nhân công và máy thời điểm hiện tại phụ thuộc vào các thông số nhập 

tại sheet Ts theo các văn bản quy định về chế độ tiền lƣơng cũng nhƣ giá nhiên liệu 

năng lƣợng tại thời điểm lập dự toán. 
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Chuyển sang sheet Ts, nhập các thông số nhƣ hình sau: 

+ Nhân công: 

Theo hƣớng dẫn của Văn bản số 10/HD – SXD ngày 15/5/2015 của Sở xây dựng 

Bắc Ninh hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng trên địa bản tỉnh Bắc Ninh thì Tp Bắc Ninh đƣợc hƣớng dẫn áp dụng mức lƣơng 

đầu vào (Lnc) tại vùng 2 – Bảng phụ 1 nhƣ sau: 

 

 

 

 Hình  3.9 – Nội dung được trích ra từ Văn bản số 10/HD - SXD 

Theo nhƣ văn bản trên thì tại sheet Ts, ta nhập các thông số đầu vào về tiền lƣơng 

nhƣ sau: 
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Hình 3.10 – Các thông số về tiền lương 

Hoàn tất việc nhập các thông số đầu vào, ta phải kết xuất bảng nhân công để phần 

mềm tính giá nhân công thời điểm hiện tại theo thông số đã nhập. 

Thao tác: Chi phí xây dựng/ 3. Tính giá nhân công 

 

Hình  3.11 – Lệnh tính giá nhân công 

Thu đƣợc bảng giá nhân công nhƣ sau: 

 

Hình  3.12 – Bảng giá nhân công 
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- Máy thi công  

Tƣơng tự giá nhân công, để tính giá ca máy ta cần nhập các thông số đầu vào về 

nhiên liệu, năng lƣợng tại sheet Ts Giá nhiên liệu nhập vào tính toán là giá chƣa có 

thuế VAT thƣờng lấy theo thông cáo báo chí tại trang của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 

petrolimex.com.  

Trong bài lấy giá bán điện theo giá bình quân 1.622,01 đồng/kWh tham khảo tại 

trang của Tập đoàn điện lực evn.com.vn. 

 Chi phí tiền lƣơng thợ điều khiển máy đã tự động tính theo cùng với chế độ của 

nhân công thi công xây dựng công trình (đã nhập vào để tính nhân công ở trên). 

 

 

Hình 3.13 - Các thông số về nhiên liệu, năng lượng 

Kết xuất bảng giá ca máy: Thao tác Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá ca máy 

 

Hình 3.14 – Tính giá ca máy 

Kết quả nhận đƣợc: 

 

http://www.petrolimex.com/
http://www.petrolimex.com/
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Hình 3.15 –Bảng giá ca máy 

 

Bước 6: Kiểm tra kết quả và link kết nối  

      Các bạn để ý, sau khi nhập các thông số về tiền lƣơng thì giá nhân công đã 

đƣợc tính ở sheet Nhan cong XD, tƣơng tự với giá ca máy. Các giá trị này sẽ đƣợc 

link sang sheet Tổng hợp và Chênh lệch vật tƣ xây dựng nhƣ hình sau: 

 

 

Hình 3.16 – Bảng tổng hợp và chênh lệch sau khi bù giá 

Ta có giá trị dự toán chi phí phần xây dựng cho các công tác thi công hệ móng đơn 

tại bảng Tổng hợp chi phí xây dựng ở sheet THCP xay dựng là: 49.831.757 đồng 
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Hình 3.17 - Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng  

 


