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05/2016/TT-BXD.

� Kết luận.



PHẦN I

TTỔỔNG QUANNG QUAN
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TTỔỔNG QUANNG QUAN



I. Tổng quan

• Ngày 20/3/2015 Bộ Xây dựng ban hành Thông
tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định
đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư
xây dựng. Thông tư này có hiệu lực tư ̀ngày
15/5/2015.

© 2007 Báo cáo khoa học              Nhóm tác giả: PGS.TS. Chu Quốc Thắng – Th.S. Nguyễn Minh Hiếu© 2016 Hội nghi ̣ tập huấn BCV: ThS. Nguyễn Minh Hiếu – Phòng Quản lý xây dựng

15/5/2015.

Thông tư này được ban hành dựa trên ý kiến 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản
Thông báo số 5724/VPCP-KTTH ngày
29/7/2014



I. Tổng quan

• Sau đó 05 ngày (25/3/2015) Chính phủ ban 
hành Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình và́ có hiệu
lực từ ngày 10/5/2015.

• Ngày 22/9/2015 (06 tháng sau), Bộ Xây dựng
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• Ngày 22/9/2015 (06 tháng sau), Bộ Xây dựng
có Văn bản số 2156/BXD-KTXD về việc
hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-
BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình



I. Tổng quan

• Trong 01 năm triển khai áp dụng, Thông tư số 
01/2015/TT-BXD bộc lô ̣ một sô ́ vấn đề chưa phù 
hợp, chưa được hướng dẫn cụ thể, gây lúng túng cho
các địa phương (vì lần đầu áp dụng theo thi ̣ 
trường), ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng và sự 
không đồng bô ̣, thống nhất ở mỗi tỉnh, thành (mỗi
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không đồng bô ̣, thống nhất ở mỗi tỉnh, thành (mỗi
nơi hiểu mỗi khác).

• Sau 01 năm Thông tư 01/2015/TT-BXD ra đời (ngày
10/3/2016), Thông tư này sẽ bị thay thế bởi Thông tư
số 05/2016/TT-BXD kê ̉ từ 01/5/2016.



PHẦN II

NỘI DUNG TNỘI DUNG TẬẬP HUP HUẤẤN N 
�So sánh cơ bản
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�So sánh cơ bản

�Một số nội dung cần lưu ý trong Thông tư
số 05/2016/TT-BXD

�Kết luận



II.1. So sánh cơ bản

• Giống nhau:

- Bố cục văn bản (07 Điều có tiêu đề như nhau).

- Công thức tính đơn giá nhân công và bảng cấp 
bậc, hệ số lương: tương tự nhau.
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• Khác nhau:

- Nội dung Phụ lục 1 (TT05) có sư ̣điều chỉnh
căn bản, bản chất.

- Bổ sung thêm Phụ lục 3, hướng dẫn chi tiết
cách thức xác định theo thị trường.



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

1. Các hoạt động ứng xử của Sở Xây dựng và 
UBND tỉnh:

a. Đối với TT 01/2015/TT-BXD:

- SXD đã căn cứ theo quy định mức lương
nhân công đầu vào tại Phụ lục 1 của Thông tư
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nhân công đầu vào tại Phụ lục 1 của Thông tư
01 (thành phố Quy Nhơn thuộc vùng III mức
lương 2.000.000 đồng/tháng, các huyện, thị
xã thuộc vùng IV mức lương 1.900.000 
đồng/tháng), 



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

1. Các hoạt động ứng xử của Sở Xây dựng và 
UBND tỉnh:

a. Đối với TT 01/2015/TT-BXD:

- UBND tỉnh Bình Định đã công bố đơn giá
nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm
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nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm
2015 tại Công văn số 2100/UBND-KTN ngày
14/5/2015 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân
tham khảo trong việc quản lý chi phí đầu tư
xây dựng



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

1. Các hoạt động ứng xử của Sở Xây dựng và 
UBND tỉnh:

b. Đối với Văn bản số 2156/BXD-KTXD ngày

22/9/2015:

- Sở Xây dựng chủ trì thực hiện việc khảo sát
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- Sở Xây dựng chủ trì thực hiện việc khảo sát
để xem xét công bố bổ sung. Từ kết quả khảo
sát giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh, 
Sở Xây dựng phối hợp với các ngành có liên
quan đề xuất



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

1. Các hoạt động ứng xử của Sở Xây dựng và UBND 
tỉnh:

b. Đối với Văn bản số 2156/BXD-KTXD ngày 22/9/2015:

- UBND tỉnh công bố tại Công văn số 6301/UBND-
KTN ngày 31/12/2015 (áp dụng từ ngày 01/01/2016). 
Theo đó, mức lương đầu vào tại thành phố Quy Nhơn
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Theo đó, mức lương đầu vào tại thành phố Quy Nhơn
được điều chỉnh thành 2.241.000 đồng/tháng, khu vực
đồng bằng điều chỉnh thành 2.054.000 đồng/tháng; đồng
thời đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn
sử dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công so với khu
vực đồng bằng từ 1,024 đến 1,029 lần cho phù hợp với
thực tế



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

1. Các hoạt động ứng xử của Sở Xây dựng và UBND 
tỉnh:

b. Đối với TT 05/2016/TT-BXD:

- Ngày 20/4/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 
417/SXD-QLXD báo cáo UBND tỉnh tất cả quá trình
thực hiện công tác khảo sát, điều tra, lập tính toán đơn
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thực hiện công tác khảo sát, điều tra, lập tính toán đơn
giá so với quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 05.

Trên cơ sở phân tích, SXD đề nghị UBND tỉnh có văn
bản đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất đơn giá nhân công
xây dựng tỉnh Bình Định đã được UBND tỉnh Bình Định
công bố tại Công văn số 6301/UBND-KTN ngày
31/12/2015 để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình trên địa bàn tỉnh



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

a. Đối với mức lương cơ sơ ̉đầu vào theo tháng (Lnc):

- Mức lương cơ sở đầu vào nêu trên được xác định 
bằng cách lấy mức lương điều tra thực tế trung bình
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bằng cách lấy mức lương điều tra thực tế trung bình
chia cho hệ số cấp bậc tương ứng tại Phụ lục số 2. 

- Mức lương điều tra thực tế trung bình đã bao gồm 
các khoản bảo hiểm mà người lao động phải nộp cho 
nhà nước, và chưa bao gồm các khoản bảo hiểm 
mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước 
(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, 
bảo hiểm thất nghiệp)



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

a. Đối với mức lương cơ sơ ̉đầu vào theo tháng (Lnc):

- Mức lương cơ sở đầu vào tại Phụ lục 1:

+ Phân vùng mức lương: 04 vùng như cũ.
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+ Phân vùng mức lương: 04 vùng như cũ.

+ Không còn là 1 giá trị cụ thể như tại TT01/2015 
mà là khoảng giá trị dùng để so sánh với mức lương 
điều tra thực tế trung bình 



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

a. Đối với mức lương cơ sơ ̉đầu vào theo tháng (Lnc):

STT Khu vực Theo 
CB6301/U
BND-KTN

Mức cao
nhất theo
PL1 TT05

Chênh lệch Tỷ lệ  
LCB/LTT05
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BND-KTN PL1 TT05

[1] [2] [3] [4] [5]=[3]-[4] [6]=[5]/[4]
1 T.p Quy

Nhơn
2.241.000 2.154.000 +87.000 +4,04%

2 Khu vực
đồng
bằng

2.054.000 2.050.000 +4.000 +0,20%



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

a. Đối với mức lương cơ sơ ̉đầu vào theo tháng (Lnc):

- Theo điểm 2 Điều 5 TT05, trường hợp mặt bằng 
đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường của địa 
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đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường của địa 
phương lớn hơn đơn giá nhân công xác định trên cơ 
sở mức lương cơ sở đầu vào ở mức cao nhất công bố 
tại Phụ lục số 1 thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố 
trực thuộc Trung ương thống nhất với Bộ Xây dựng
trước khi công bố.

Việc này, SXD đã tham mưu UBND tỉnh tại văn bản 
417/SXD-QLXD ngày 20/4/2016.



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

a. Đối với mức lương cơ sơ ̉đầu vào theo tháng (Lnc):

- Mức lương cơ sở đầu vào (LNC) công bố tại Phụ 
lục 1 của Thông tư này sẽ được Bộ Xây dựng công 
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lục 1 của Thông tư này sẽ được Bộ Xây dựng công 
bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng 
trên thị trường biến động trên 10%. 



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

b. Đối với phương pháp xác định giá nhân công thị 

trường:

- Đây là nội dung được BXD hướng dẫn bổ sung một
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- Đây là nội dung được BXD hướng dẫn bổ sung một
cách chi tiết để thống nhất toàn quốc.

- Đối chiếu với PL3 TT05/2016, SXD đa ̃ thực hiện
đúng tính thần hướng dẫn:



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

b. Đối với phương pháp xác định giá nhân công thị 

trường:

Phân chia khu vực (vùng): Theo quy định hiện hành của
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Phân chia khu vực (vùng): Theo quy định hiện hành của
Chính phủ thì thành phố Quy Nhơn thuộc vùng III, các
huyện, thị xã còn lại thuộc vùng IV. Sở Xây dựng đã
tiến hành khảo sát tại 6/11 địa phương mang tính đại
diện khu vực như: Thành phố Quy Nhơn, thị xã An 
Nhơn, các huyện: Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và An 
Lão. Trong đó, huyện An Lão đại diện cho các huyện
thuộc khu vực miền núi, khó khăn



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

b. Đối với phương pháp xác định giá nhân công thị 

trường:

Xác định đối tượng khảo sát: là doanh nghiệp thi công xây dựng
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(người sử dụng lao động) và người lao động theo nhiều loại
hình công trình.

Cách thức khảo sát: Lập 2 mẫu phiếu điều tra khảo sát dành cho
doanh nghiệp và người lao động, phỏng vấn và điền trực tiếp
thông tin khảo sát vào phiếu điều tra.

Số lượng khảo sát giá nhân công của khu vực công bố: Việc khảo
sát được thực hiện trên 32 doanh nghiệp thi công xây dựng và
126 người lao động.



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

b. Đối với phương pháp xác định giá nhân công thị 

trường:

Quy định tại điểm 2.4 PL3 TT05/2016: Số lượng khảo 
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Quy định tại điểm 2.4 PL3 TT05/2016: Số lượng khảo 
sát giá nhân công của khu vực công bố tối thiểu phải 
là 15 thợ chính và 15 thợ phụ, đại diện cho các công 
việc trong nhóm ở các địa điểm tập trung dân cư và 
xây dựng. Những khu vực không đủ số lượng để điều 
tra, khảo sát thì lấy theo số lượng khảo sát thực tế thu 
thập được.



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

b. Đối với phương pháp xác định giá nhân công thị 

trường:

Xử lý số liệu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát được lập để
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Xử lý số liệu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát được lập để
thu thập thông tin tiền lương nhân công theo loại
công trình, đại diện cho từng công việc, tính trên
mức lương theo tháng/tuần/ngày hoặc khoán công
việc. Từ đó, tính toán bình quân số học tương ứng
với đơn giá nhân công (đồng/ngày công), mức lương
tháng (đồng/tháng) của bậc thợ bình quân 3,5/7 và
xác định được mức lương cơ sở đầu vào.



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

b. Đối với phương pháp xác định giá nhân công thị 

trường:

Hệ số điều chỉnh giá nhân công xây dựng: Do đặc thù tỉnh Bình
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Định có một số địa bàn thuộc vùng núi, khó khăn hoặc hải
đảo theo quy định của Chính phủ, như các huyện: Vân Canh, 
An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, xã Hoài Sơn thuộc huyện
Hoài Nhơn, xã đảo Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn. 
Do vậy, UBND tỉnh Bình Định đã thực hiện sử dụng hệ số
điều chỉnh đơn giá nhân công so với khu vực đồng bằng từ
1,024 đến 1,029 lần tùy theo khu vực. Các hệ số này thấp
hơn mức 1,2 lần theo quy định của Thông tư số 05.



II.2. Một số nội dung cần lưu ý

2. Một sô ́ nội dung cần lưu ý trong TT05/2016/TT-
BXD

b. Đối với phương pháp xác định giá nhân công thị 

trường:

Quy định tại điểm 2.6 PL3 TT05/2016: Đối với các khu 
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Quy định tại điểm 2.6 PL3 TT05/2016: Đối với các khu 
vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá nhân 
công xây dựng với hệ số không quá 1,2 mức giá nhân 
công trung bình tính toán theo hướng dẫn tại mục 2.5 
nêu trên

SXD tính toán phù hợp



II.3. Kết luận

1. TT05/2016 cơ bản khắc phục một số hạn chế của
TT01/2015, qua đó đã hướng dẫn chi tiết hơn cách
thức tính toán, lập đơn giá nhân công bám sát thị 
trường theo từng vùng, từng địa phương.

2. Qua việc không áp đặt mức lương cơ sở đầu vào, 
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giúp các địa phương linh hoạt hơn trong quá trình
tính toán, phù hợp với bản chất nền kinh tế thị 
trường. 

Tuy nhiên, BXD đa ̃ chuyển trách nhiệm về các địa
phương một cách nhẹ nhàng, đơn giản.



II.3. Kết luận

3. Thông qua việc đối chiếu đơn giá nhân công
xây dựng tỉnh Bình Định được công bố tại
Công văn số 6301/UBND-KTN với quy định
tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD, Sở Xây
dựng nhận thấy phương pháp xác định giá
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dựng nhận thấy phương pháp xác định giá
nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình
Định cơ bản phù hợp với quy định tại Phụ lục
3 của Thông tư số 05 và phù hợp với đơn giá
nhân công trên thị trường tỉnh Bình Định hiện
nay.



II.3. Kết luận

4. Mức lương cơ sở đầu vào tại Bình Định lớn
hơn mức cao nhất công bố tại Phụ lục 1 của
Thông tư số 05. Do vậy, căn cứ Khoản 2 Điều
5 của TT05/2016, UBND tỉnh cần có văn bản
đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất đơn giá
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đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất đơn giá
nhân công xây dựng tỉnh Bình Định đã được
UBND tỉnh Bình Định công bố tại Công văn
số 6301/UBND-KTN ngày 31/12/2015 để
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
trên địa bàn tỉnh



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
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