
 

1 

 

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN THEO 

PHƯƠNG PHÁP MAN-MONTH 

Nếu áp dụng định mức tỷ lệ để xác định chi phí tư vấn gặp khó khăn khi giải trình 

hoặc vướng mắc khi xác định một số chi phí tư vấn chưa có định mức công bố theo 

Quyết định số 957/QĐ-BXD, lập dự toán chi phí tư vấn theo phương pháp man-month 

là sự lựa chọn để giải quyết vấn đề trên. 

 Hướng dẫn này giúp bạn lập Dự toán chi phí tư vấn dễ dàng hơn với việc sử dụng 

phần mềm Dự toán GXD. 

Bước 1. Tra nội dung chi phí - Lập các bảng dự toán  

Trong Bảng tổng hợp dự toán (sheet Tong hop kinh phi) hoặc Bảng tổng hợp chi 

phí tư vấn (sheet THCP Tu van), chọn chuột phải vào ô trong cột Nội dung chi phí, 

phần mềm sẽ đưa ra những nội dung chi phí tư vấn để các bạn lựa chọn như sau: 

 

Hình 1 – Bảng tổng hợp chi phí tư vấn 

 

Hình 2 - Tra nội dung chi phí 
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Những nội dung chi phí này có thể chia làm 2 loại với hai cách tính khác nhau bao 

gồm: Tính toán theo định mức tỷ lệ và Lập dự toán riêng. 

Giải thiết ta cần lập dự toán Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc.  

Sau khi lựa chọn như Hình 1, kích chuột phải vào cột Cách tính tại ô tương ứng, 

chọn lệnh Lập dự toán man-month. 

 

Hình 3- Lập dự toán man-month 

Bước 2: Lập bảng lương và xác định chi phí chuyên gia 

a. Lập bảng lương chuyên gia 

Chuyển sang sheet Tienluong, lần lượt nhập các số liệu: 

- Họ tên các chuyên gia tham gia công việc tư vấn. 

- Chi phí ngày công theo hợp đồng tư vấn/hợp đồng lao động của chuyên gia với 

nhà thầu tư vấn. 

Trường hợp yêu cầu lập bảng lương chi tiết, tham khảo bảng tính sẵn có trên phần 

mềm, nhập hệ số lương, các định mức tỷ lệ chi phí xã hội, hệ số phụ cấp và mức 

tính lương cơ bản để tính toán chi phí ngày công từng chuyên gia. 
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Hình 4 – Chi phí ngày công chuyên gia 

b. Xác định tổng chi phí chuyên gia 

Sau khi có bảng lương, chuyển sang sheet CP chuyen gia để xác định tổng chi phí 

chuyên gia: 

- Chọn chuột phải vào cột Mã CG để chọn chuyên gia từ danh sách đã nhập bên 

sheet Tien luong, hoặc tra trực tiếp trong cột Họ tên chuyên gia. 

- Nhập nhiệm vụ được phân công 

- Nhập thời gian thực hiện sẽ tính được chi phí dành cho chuyên gia tương ứng 

với số ngày và lương ngày công. 

 

Hình 5 – Nhập chuyên gia và ngày thực hiện nhiệm vụ công việc 
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Kết quả thu được như Hình 5 – Tổng chi phí chuyên gia: 

 

Hình 6 – Tổng chi phí chuyên gia 

Bước 3. Lập bảng tính các chi phí khác 

 

Hình 7 – Bảng kê các chi phí khác 

Chuyển sang sheet CPK, tiến hành kê khai các khoản mục chi phí khác ngoài chi 

phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí dự phòng bao gồm: Chi phí khấu hao thiết bị, 

chi phí đi lại của chuyên gia, chi phí văn phòng phẩm (giấy, mực, bút…), chí phí hội 

nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). Bảng kê tham khảo như Hình 6. 
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Lưu ý [2]: 

+ Chi phí khấu hao thiết bị: Căn cứ vào nhu cầu, số lượng thiết bị, thời gian sử 

dụng thiết bị cần thiết để thực hiện công việc tư vấn và giá thiết bị phổ biến trên thị 

trường. 

+ Chí phí hội nghị, hội thảo: Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công việc tư vấn để tổ 

chức hội nghị, hội thảo theo quy định hiện hành. 

+ Các khoản chi phí khác xác định theo yêu cầu thực tế của từng công việc tư vấn. 

Bước 4. Nhập định mức tỷ lệ xác định chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính 

trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng 

Sau khi xác định xong chi phí chuyên gia và chi phí khác, chuyển qua sheet DT 

man-month để hoàn thành các khoản mục chi phí còn lại trong Dự toán chi phí tư vấn. 

Trong đó [2]: 

- Định mức tỷ lệ chi phí quản lý: Chi phí quản lý xác định bằng khoảng từ 45% 

đến 55% của chi phí chuyên gia. 

-  Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Được xác định bằng 6% của (Chi phí 

chuyên gia + Chi phí quản lý + Chi phí khác). 

- Thuế giá trị gia tăng (VAT): Được xác định bằng 10% của (Chi phí chuyên gia 

+ Chi phí quản lý + Chi phí khác + Thu nhập chịu thuế tính trước) 

- Chi phí dự phòng (Cdp): Xác định tối đa không quá 10% so với toàn bộ các 

khoản mục chi phí đã được tính. 

Sau khi nhập các giá trị tỷ lệ vào cột Hệ số, ta có bảng tổng hợp chi phí tư vấn 

cần lập theo Hình 7: 

 

Hình 8 – Dự toán chi phí tư vấn thi tuyển tuyển chọn thiết kế kiến trúc 

Nếu cần lập thêm Dự toán chi phí tư vấn khác, tiến hành quay lại sheet THCP tu 

van hoặc sheet Tong hop Kinh phi để lựa chọn thêm nội dung công việc và tiếp tục 

thực hiện tương tự từ Bước 1 cho nội dung mới. 
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Hình 9 – Tra thêm công việc mới 

Bước 5. Lập tiến độ công việc tư vấn 

Trường hợp có yêu cầu lập tiến độ gói thầu/ công tác tư vấn, có thể sử dụng Bảng 

tiến độ tư vấn trên phần mềm Dự toán GXD 

Cụ thể, giả thiết lập tiến độ tư vấn thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc cần 

những công việc sau: 

STT DANH MỤC CÔNG VIỆC 

THỜI 

GIAN 

(NGÀY) 

1 Hoàn tất các thủ tục pháp lý 5 

2 Thu thập các tài liệu, số liệu, thông tin về kiến trúc, quy hoạch có liên quan 5 

3 Lập kế hoạch thi tuyển,Yêu cầu thiết kế, Quy chế thi tuyển 20 

4 Mời dự thi 10 

5 Đánh giá, xếp hạng các phương án 10 

6 Công bố kết quả và trao giải thưởng 10 

 

Yêu cầu: 

- Bắt đầu thực hiện gói tư vấn ngày 01/03/2015; 

- Các công việc tiến hành nối tiếp nhau 

- Thời gian thực hiện gói tư vấn: 60 ngày 
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Thực hiện các thao tác lần lượt như sau: 

(1) Nhập danh mục công việc 

(2) Nhập ngày bắt đầu các công việc 

(3) Nhập thời gian thực hiện mỗi công việc 

 

Hình 10 – Tiến độ tư vấn 
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