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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BẮC KẠN  

- PHẦN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƢỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  2200 /QĐ-UBND ngày  24  tháng 12    năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

    

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn - Phần Sửa chữa và bảo dưỡng 

công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là đơn giá sửa chữa) là chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật thể hiện chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn 

thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa hoặc bảo dưỡng công trình như 

cạo bỏ 1m2 lớp sơn, xây 1m3 tường, vá 1m2 đường, vệ sinh đèn tín hiệu giao 

thông... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công, bảo 

đảm đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của 

công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng. 

Công tác sửa chữa và bảo dưỡng thường có khối lượng nhỏ, thi công 

trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp, xen kẽ nhiều công việc khác nhau, 

mặt bằng thi công chật hẹp, thường phân tán, bên cạnh những công trình đang sử 

dụng, vừa sửa chữa, vừa sử dụng, phần lớn dùng lao động thủ công, nặng nhọc, 

năng suất thấp và sử dụng lượng vật liệu xây dựng không nhiều. 

Trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng không những phải đảm bảo an 

toàn lao động cho người lao động, còn phải đảm bảo cho người, phương tiện qua 

lại và người, các trang thiết bị đang sử dụng trong công trình đó và các công 

trình kế cận có liên quan. 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA. 

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng công bố 

Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; 

Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố 

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng; 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố 

Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 
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Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; 

Quyết định số         /QĐ-SXD ngày   /12/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc 

Kạn về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Các văn bản khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA. 

1. Chi phí vật liệu. 

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu 

phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc 

thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng. 

Chi phí vật liệu đã bao gồm hao hụt ở khâu thi công, riêng đối với các 

loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát. 

Giá vật tư, vật liệu xây dựng tính trong đơn giá xây dựng được tính tại 

tỉnh Bắc Kạn, thời điểm quý I/2018. Đối với những loại vật liệu không có trên 

thị trường tỉnh Bắc Kạn thì tham khảo tại thị trường lân cận. Giá vật liệu xây 

dựng tính trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

2. Chi phí nhân công. 

Chi phí nhân công là chi phí nhân công trực tiếp cần thiết (kể cả công 

nhân vận chuyển, bốc dỡ vật liệu trong phạm vi quy định trong đơn giá cho 

từng loại công tác sửa chữa và bảo dưỡng) để thực hiện và hoàn thành một đơn 

vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng từ khâu 

chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công. 

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 

05/2016/TT-BXD, cụ thể như sau: 

- Tổng số ngày làm việc trong tháng: 26 ngày. 

- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ sở đầu vào 

để xác định đơn giá nhân công là 2.360.000 đ/tháng (địa bàn Vùng III ). Mức 

lương cơ sở đầu để xác định đơn giá nhân công đã bao gồm các khoản phụ cấp 

lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố 

thị trường và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Đối với địa bàn Vùng IV, 

mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công là 2.300.000 đ/tháng 

thì được điều chỉnh với hệ số K=0,97. 

- Cấp bậc, hệ số lương nhân công lao động: Theo nhóm I, Bảng  số 1, Phụ 

lục số 02, Thông tư 05/2016/TT-BXD.  

+ Trường hợp các công việc thuộc nhóm II,  Bảng  số 1, Phụ lục số 02, 

Thông tư số 05/2016/TT- BXD  thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các 

hệ số sau: Lương nhóm II = Lương nhóm I x Knc2 (Knc2= 1,122). 
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+ Trường hợp chi phí nhân công ngoài Bảng  số 1, Phụ lục số 02, Thông 

tư 05/2016/TT-BXD, chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh theo quy định. 

3. Chi phí máy thi công. 

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính 

trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị 

khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng. Chi phí máy 

thi công bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi 

phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, 

chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy. 

III. KẾT CẤU ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA. 

Đơn giá sửa chữa bao gồm 4 chương, được trình bày theo nhóm, loại công 

tác xây dựng hoặc kết cấu cần sửa chữa và bảo dưỡng áp dụng cho từng loại 

hình công trình, được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp 

theo như quy định trong Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình 

xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của 

Bộ Xây dựng. 

Chƣơng I:    Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu 

công trình 

Chƣơng II:   Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình 

Chƣơng III: Công tác sƣ̉a chƣ̃a công trình giao thông trong đô thị 

Chƣơng IV: Công tác bảo dƣỡng công trình giao thông trong đô thị 

Mỗi loại công tác sửa chữa và bảo dưỡng trong đơn giá được trình bày 

tóm tắt: Thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp 

thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác sửa 

chữa và bảo dưỡng đó.  

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG. 

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn - Phần Sửa chữa và bảo dưỡng 

công trình xây dựng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo 

trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn. Chỉ áp dụng đối với trường hợp sửa chữa và bảo dưỡng công trình 

xây dựng quy mô nhỏ theo quy định. Trường hợp sửa chữa và bảo dưỡng công 

trình xây dựng quy mô lớn phải lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định của 

pháp luật về đầu tư xây dựng công trình thì không áp dụng đơn giá này. 

Đối với việc sửa chữa và bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị có 

quy mô nhỏ thì áp dụng đơn giá này. Đối với công trình đường sắt, công trình 

cầu vượt sông và đường quốc lộ thì có thể vận dụng đơn giá này, việc vận dụng 

do chủ đầu tư quyết định theo thẩm quyền. 

Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế 

thải ngoài phạm vi quy định hoặc chưa được quy định thì xác định theo đơn giá 

riêng. 
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Đối với một số công tác xây lắp khác như: Đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, 

lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ 

thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt… không được quy định trong  

đơn giá này thì sử dụng theo hướng dẫn trong các tập Đơn giá xây dựng công 

trình - Phần Xây dựng và Phần lắp đặt do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công 

bố với hệ số điều chỉnh (do độ khó, đơn chiếc, khối lượng nhỏ khi thi công) như 

sau:  

+ Hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu: Kvl = 1,02. 

+ Hệ số điều chỉnh nhân công: Knc = 1,15. 

+ Hệ số điều chỉnh máy thi công: Kmtc = 1,05. 

Đơn giá cấp phối 1m
3
 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 

tấn bê tông nhựa… sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây 

dựng thì sử dụng theo các bảng định mức trong Định mức sử dụng vật liệu trong 

xây dựng do Bộ Xây dựng công bố. 

Trong quá trình sử dụng đơn giá, nếu giá vật liệu xây dựng thực tế ở thời 

điểm lập dự toán (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch (tăng hoặc 

giảm) so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được tính điều chỉnh (tăng 

hoặc giảm) giá vật liệu xây dựng phù hợp với thời điểm. Phương pháp điều 

chỉnh áp dụng theo qui định hiện hành của Nhà nước. 

Đối với những công tác sửa chữa và bảo dưỡng chưa có trong hệ thống 

đơn giá được công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp thì chủ đầu tư, đơn vị tư 

vấn căn cứ yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của 

công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo quy định hiện 

hành của Nhà nước tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng 

hợp làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình. 

Trường hợp chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xây dựng định mức mới sử dụng 

cho các công trình có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước thì chủ đầu tư phải gửi 

định mức đó về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh công bố áp 

dụng và theo dõi, quản lý. 

Trong quá trình sử dụng đơn giá này, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ 

chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn để tổng hợp, nghiên cứu, 

tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền ./. 




