
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:            /SXD-KTXD 

V/v  Công bố đơn giá nhân  

công xây dựng trên địa bàn  

tỉnh Bắc Kạn 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày    tháng 10 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố;  

     - Các Chủ đầu tư, Ban QLDA.   

 

  

 Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng;  

 Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung 

về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và 

đo bóc khối lượng công trình xác định đơn giá nhân công xây dựng;  

 Căn cứ Văn bản số 6844/UBND-GTCNXD ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc công 

bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng  

Căn cứ Biên bản thống nhất nội dung xác định đơn giá nhân công xây dựng ngày 

21/10/2021 giữa Sở Xây dựng và các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan. 

  Để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định hiện hành, Sở Xây dựng công bố Đơn giá nhân công xây 

dựng trên địa bàn tỉnh như sau: 

  1. Địa bàn áp dụng. 

  - Địa bàn áp dụng theo quy định hiện hành đối với tỉnh Bắc Kạn phân chia thành 2 

khu vực như sau:  

 + Khu vực I: Địa bàn thành phố Bắc Kạn (Vùng III)  

 + Khu vực II: Các huyện còn lại (Vùng IV) 

  2. Nội dung áp dụng.  

 - Đơn giá nhân công xây dựng công bố tại bảng 1 và bảng 2 kèm theo văn bản này sử 

dụng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài 

ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại Khoản 1 

Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng. 

 - Đơn giá nhân công xây dựng 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. 

 - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng Đơn giá nhân công xây dựng này để thực 

hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực 

hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng nguồn vốn khác.  



 3. Tổ chức thực hiện: 

 - Thời gian áp dụng đơn giá nhân công xây dựng này từ ngày Công bố cho đến khi có 

quy định mới. 

 - Hướng dẫn chuyển tiếp: 

 + Từ ngày Thông tư số 13/2021/TT-BXD có hiệu lực, các gói thầu xây dựng đã phát 

hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu đến trước thời điểm Sở Xây dựng 

công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD, thì chủ 

đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật lại giá gói thầu theo đơn giá do Sở Xây dựng công 

bố làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

 + Trường hợp gói thầu xây dựng đã đóng thầu hoặc đã lựa chọn được nhà thầu hoặc 

đã ký kết hợp đồng từ ngày Thông tư số 13/2021/TT-BXD có hiệu lực đến trước thời điểm Sở 

Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-

BXD, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 

và nội dung hợp đồng đã ký kết. 

  Căn cứ nội dung văn bản này đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển 

khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh qua 

Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.  

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi;  

 - Bộ Xây dựng (b/c); 

 - UBND tỉnh (b/c); 

 - Trang thông tin SXD;  

 - Lãnh đạo sở; 

 - Các đơn vị thuộc sở; 

 - Lưu VT, KTXD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 1.  BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG BÌNH QUÂN  

 ( Kèm theo Văn bản số      /SXD-KTXD  ngày   tháng 10 năm 2021 của Sở Xây dựng 

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

Đơn vị tính: Đồng  

STT Nhóm Cấp bậc 

Đơn giá nhân công xây dựng bình 

quân theo khu vực 

Vùng III/ Khu vực 

I 

Vùng IV/ Khu 

vực II 

[1] [2] [3] [4] [5] 

I Nhóm nhân công xây dựng       

1.1 Nhóm I 3,5/7 265.000 255.000 

1.2 Nhóm II 3,5/7 280.000 270.000 

1.3 Nhóm III 3,5/7 280.000 270.000 

1.4 Nhóm IV 
 

  

  
+ Nhóm vận hành máy, thiết bị thi 

công xây dựng. 
3,5/7 280.000 270.000 

  + Nhóm lái xe các loại 2/4 280.000 270.000 

II Nhóm nhân công khác 
   

2.1 Vận hành tàu, thuyền 
   

  + Thuyền trưởng, thuyền phó 1,5/2 370.000 360.000 

  + Thủy thủ, thợ máy 2/4 360.000 350.000 

  

+ Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật 

viên cuốc II tàu sông, tàu biển  

1,5/2 300.000 300.000 

2.2 Thợ lặn 2/4 560.000 535.000 

2.3 Kỹ sư 4/8 280.000 270.000 

2.4 Nghệ nhân 1,5/2 515.000 490.000 

 

 



 

Bảng 2.     BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO CẤP BẬC  

( Kèm theo Văn bản số       /SXD-KTXD ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc công 

bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT  Nhóm  Bậc thợ  

Hệ số 

cấp 

bậc  

Khu vực  I ( Vùng III)  Khu vực  II ( Vùng IV)  

Đơn giá 

nhân công 

bình quân 

công bố 

(đồng) 

Đơn giá 

nhân công 

của từng 

bậc thợ 

(đồng) 

Đơn giá 

nhân công 

bình quân 

công bố 

(đồng) 

Đơn giá 

nhân 

công của 

từng bậc 

thợ 

(đồng) 

I Nhóm nhân công xây dựng         

1 Nhóm  I 

1/7 1          174.342        167.763  

2/7 1,18          205.724       197.961  

3/7 1,39          242.336       233.191  

3,5/7 1,52 

         

265.000         265.000  

            

255.000   255.000  

4/7 1,65          287.664        276.809  

5/7 1,94          338.224        325.461  

6/7 2,3          400.987        385.855  

7/7 2,71          472.467        454.638  

2 Nhóm II, III 

1/7 1          184.211        177.632  

2/7 1,18          217.368        209.605  

3/7 1,39          256.053    

         

246.908  

3,5/7 1,52 

         

280.000         280.000  

            

270.000  

         

270.000  

4/7 1,65          303.947        293.092  

5/7 1,94          357.368        344.605  

6/7 2,3          423.684        408.553  

7/7 2,71          499.211        481.382  

   

Nhóm IV 

(Nhóm vận 

hành máy, 

thiết bị thi 

công XD ) 

1/7 1          184.211        177.632  

2/7 1,18          217.368        209.605  

3/7 1,39          256.053        246.908  

3,5/7 1,52     280.000         280.000         270.000      270.000  

4/7 1,65          303.947        293.092  

5/7 1,94          357.368        344.605  

6/7 2,3          423.684        408.553  



7/7 2,71          499.211        481.382  

4 

Nhóm IV 

(Nhóm lái xe 

các loại ) 

1/7 1          237.288        228.814  

2/7 1,18     280.000         280.000         270.000      270.000  

3/7 1,4          332.203        320.339  

4/7 1,65          391.525        377.542  

II Nhóm nhân công khác          

1 

Thuyền 

trưởng, 

thuyền phó  

1/2 1          360.976        351.220  

1,5/2 1,025       370.000         370.000         360.000      360.000  

2 1,05          379.024        368.780  

2 
Thủy thủ, 

thợ máy  

1/4 1          318.584        309.735  

2/4 1,13      360.000         360.000         350.000      350.000  

3/4 1,3          414.159        402.655  

4/4 1,47          468.319        455.310  

3 

Máy trưởng, 

máy I,II, 

điện trưởng, 

KTV cuốc 

I,II tàu sông, 

biển  

1/2 1          291.262        291.262  

1,5/2 1,03  300.000      300.000     300.000    300.000  

2 1,06     308.738       308.738  

4 Thợ lặn  

1/4 1          509.091        486.364  

2/4 1,1       560.000         560.000         535.000      535.000  

3/4 1,24          631.273        603.091  

4/4 1,39          707.636        676.045  

5 

Kỹ sư khảo 

sát, thí 

nghiệm, kỹ 

sư trực tiếp  

1/8 1          200.000        192.857  

2/8 1,13          226.000        217.929  

3/8 1,26          252.000        243.000  

4/8 1,4       280.000         280.000         270.000      270.000  

5/8 1,53          306.000        295.071  

6/8 1,66          332.000        320.143  

7/8 1,79          358.000        345.214  

8/8 1,93          386.000        372.214  

6 Nghệ nhân  

1/2 1          495.192        471.154  

1,5/2 1,04        515.000         515.000         490.000      490.000  

2 1,08          534.808        508.846  
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