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I. Giói thiu chung 

1. Chi s giá xây drng 

Chi so giá xây dirng là chi tiêu phân ánh mirc d bin dng cüa giá xay 
dirng theo thai gian. Các chi so giá xây drng trong tp chi so giá xây drng duçic 
xác djnh theo nhOm cong trinh thuc 5 1oi cong trInh xây d%rng (cong trInh dan 
dicing; cong trInh cong nghip; cong trmnh giao thông; cOng trInh nông nghip và 
phát triên nông thôn; cong trInh h. tang k thut) và theo khu virc: Khu virc 
thành phô Vit TrI; khu vi1c thj xâ Phñ ThQ, huyn Phü Ninh, huyn Lam Thao, 
huyn Thanh Ba, huyn Tam Nông; khu virc huyn Thanh Scn, huyn Tan Scm, 
huyn Cam Khê, huyn Yen Lip, huyn Ha Hôa, huyn Doan Hung, huyn 
Thanh Thüy, bao gOm các loii chi so sau: 

- Chi s giá xây drng cong trInh. 

- Chi s giá phn xây dirng. 

- Các chi s giá xây drng theo yu t chi phi gm: Chi s giá vt lieu xay 
dimg cong trinh, chi so giá phân nhân cong xây drng cong trInh và chi so giá 
may thi cOng xây dirng cong trinh. 

- Chi s giá 4t 1iu xây drng chü yu. 

2. Các tu ngii trong tp chi s giá xây dirng nay thrçrc hiêu nhtr sau 

Chi s giá xáy dyng cOng trInh là chi tiêu phãn ánh müc d bin dng cüa 
giá xây drng cong trInh theo thai gian. 

Clii sd giá phcn xáy dy'ng là chi tiêu phàn ánh mi'rc d bin dng chi phi 
xây drng cüa cong trInh theo thai gian. 

Chi sd giá v2t lieu xáy c4mg  cOng trInh là chi tiêu phán ánh mirc d bin 
dng chi phi 4t lieu  xây dmg trong chi phi trrc tiêp cüa cci câu dr toán theo 
thñ gian. 

Chi s giá nhân cong xáy dyng cOng trinh là chi tiêu phân ánh mrc d 
biên dng chi phi nhân cong trong chi phi trirc tiêp cüa cc câu dir toán theo thii 
gian. 

Chi s giá may thi cong xáy dy'ng cOng trinh là cM tiêu phân ánh müc d 
biên dng chi phi may thi cOng xây drng trong chi phi trrc tiêp cUa Co câu dir 
toán theo thai gian. 

Thai diém gO'c là thñ dim ducic chn lam gc d so sánh, các cci cu chi 
phi xây dimg duçc xác djnh tai thôi diem nay, thyi diem gc tai VAn bàn nay là 
näm 2016. 
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Thai diem so sánh là th?yi diem can xác djnh các chi so giá so vói thai 
dim gc hoc so vci thji diem so sánh khác. 

3. Chi s giá xây dung cong trInh tai  các Bang "c1/ii sd giá chi so giá xay 
dy'ng cOng trInh" dã tInh toán den sir biên dng cüacác chi phi xây dirng, chi 
phi thit bj, chi phi quân 1' dir an, chi phi tu van dâu tu xây dimg và mt so 
khoân mvc  chi phi khác cüa chi phi dâu tu xây drng cong trInh. 

Các chi s giá xay drng cong trInh nay chixa xét dn si bin ding cüa chi 
phi bi thu?mg, h trq và tái djnh Cu (nêu co), chi phi thuê tu van nithc ngoài 
(neu co), chi phi rà phá born mIn và 4t 1iu no, lâi vay trong thai gian xây drng 
(dôi vói các di,r an có sir ding von vay), von hxu dng ban dâu (doi vài các dir an 
san xuât, kinh doanh). 

Khi sü diing các chi s giá xây dmg cong trInh lam co sâ d xac djnh 
tng müc dâu tu thI can can cir vào tinh chat, dc diem và yêu câu cii the cüa dir 
an dê tinh bô sung các khoân mic chi phi nay cho phü hçip. 

Chi s giá phn xây drng Cong trInh tai  các Bang "Ghi sO' giá phn xáy 
dtng" dã tInh den phân biên dng cüa chi phi trirc tiêp (chi phi vt lieu, nhân 
cong và chi phi may thi cong xây drng) và các khoãn mic chi phi con 1ti trong 
chi phi xây d1rng (chi phi hang mvc  chung; chi phi chung; chi phi chju thuê tinh 
truic; thuê giá tn gia tang). 

Tru?mg hçrp nhUng cong trmnh Co tInh cht dc thü, dc bit (nn mOng, 
két câu, diêu kin thi công, vj tn dja 1 ....) thI 4n diing chi so giá xây drng vào 
vic tinh toán can có sij nghiên cru, dieu chinh bô xung cho phü hqp. 

Chi s giá vt lieu xây dirng cong trInh, chi s giá nhân cong xây drng 
cong trInh và chi sO giá may thi cOng xây dirng cong trInh tai  các Bang "C'hi sO 
giá vt lieu, nhán cong. may thi cong'1  dã tinh den sij biên dng chi phi vt 1iu 
xây dmg, chi phi nhân cong xây drng và chi phi may thi cOng xây drng trong 
chi phi trrc tiêp. 

Chi so giá cüa mt s 1oi vt Iiu xây dmg chü yu ti Bang "Oil sO' giá 
vt lieu xáy drng chj yêu" phân ánh müc biên dng giá vt 1iu xây drng chü 
yêu binh quân cUa Qu IV näm 2020 so v&i giá 4t lieu xây drng chü yêu bInh 
quân näm 2016. 

4. Các chi s giá xây dimg cüa Qu IV nãm 2020 dã duc tinh toán theo 
chi phi nhân công, chi phi may thi cong xây drng, các chi phi khác trong dir 
toán xây drng cong trInh tai  mt bang giá xây dimg cüa Qu IV näm 2020 
tuang 11ng; Ca câu chi phi theo Thông tu sO 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 
cüa BO Xây drng huàng dan xác dinh và quãn l chi phi dâu tu xây drng. Chi 
phi nhân cOng duçrc tInh toán theo Quyêt djnh sO 1639/QD-UBND ngày 
24/7/2020 cüa UBND tinh PhO Th9; chI phi may duçic tInh bInh quân theo 
Thông Ui 1 1/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cüa B Xây dirng và giá nhiên 1iu 
bInh quân Qu IV nàm 2020. 
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5. Các chi s giá xây drng nêu ti Tp chi s giá xây drng nay do lien 
ngành Xây drng - Tài chInh thirc hin, diiçic xác djnh theo phwmg pháp thông 
kê, tInh toán ti các sO 1iu thirc tê thu thp cüa các dir an dâu Ui xây dirng cong 
trInh dã và dang xây drng a tinh Phñ Th9, các cOng trInh ha ch9n dê tInh toán 
là các cong trInh xây dirng dã và dang xây dimg a tinh Phü ThQ, các cong trInh 
ha ch9n dê tinh toán là các cong trInh xây drng mói, có tInh nng phic vi phü 
hçp vai phân loi cong trInh, duçic xây drng theo quy trinh cong ngh thi cong 
phô biên, sr ding các loii vt 1iu xây drng thông dung hin có trên thj trithng. 

Các chi s giá xây djng nay drçic xác djnh trên ci s Co cu t trçng 
khoân m'1c chi phi xây drng cüa cOng trinh tii th?:ii diem näm 2016 (g9i tat là Co 
câu chi phi näm 2016); giá xây drng cong trInh tinh t?i  nàm 2016 duc lay lam 
gOc (di.rcic quy djnh là 100%) và giá cUa các th&i kS'  khác disçic biêu thj bang t' 
l phân tram (%) so vói giá thôi kS'  gOc. 

6. Vic xác djnh müc d tnxqt giá bInh quân (IXDCTbq) d tinh toán chi 
phI dr phOng trong tong mirc dâu Ui hay dir toán cüa cong trInh dixc thrc hin 
bang each tInh bInh quân cácchi sO giá xây dirng lien hoân theo loai cOng trInh 
cüa tôi thiêu 3 thôi kS'  gân nhât so vâi thai diem tinh toán. 

Cac chi s giá xây drng lien hoãn là chi si giá xây digrng duçic tInh b&ng 
cách lay chi so giá xây dirng cüa thai kS'  sau chia cho chi sO giá xây dirng cüa 
thôi kS'  tnthc. 

7. Di vai các cong trInh chi.ra có trong danh mic chi s giá xây drng do 
Bô Xây drng ho.c các tinh, thành phô trtrc thuc trung uxing cOng bô thI chü 
dâu tix to chirc xác djnh các chi so giá cho cOng trInh và quyet djnh vic áp diing. 

D6i vai Cong trInh xây dirng theo tuyn di qua dja bàn thuc nhiu tinh 
thành phô truçic thuc trung wing thI chü dâu tu tO chirc xác djnh chi s giá xây 
dirng cho cOng trInh và quyét djnh vic áp ding sau khi có kiên thOa thun cüa 
B Xây dirng. 
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II. Chi so gia xay ding. 

1. Chi s giá xây dirng cong trinh, chi s giá phn xây diyng (nãm 2016 =100%) 

1.1. Khu vijc: Thanh pho Viçt Tn 

DnvjtInh: % 

SO 
thü 

tY' 

Loii cOng trInh 

Chi s giá Qu IV näm 2020 so vol 

Nàm gc 2016 Qu triroc 

Chi s 

giá xây 
dtrng 
cong 
trIn h 

Chi s 
giá phn 
xãy dirng 

Chi s giá 
xây thrng 
cong trmnh 

Chi s giá 
phn xây 

drng 

I Cong trinh dan dung 

1 Cong trInh nhà i 106,54 106,54 99,20 99,20 

2 Cong trinh giáo duc 107,7 1 107,70 99,28 99,28 

3 Cong trInh tri sâ lam vic ca quan 109,2 1 109,20 99,60 99,60 

4 Congtrmnhyt 103,85 103,83 100,07 100,08 

II Cong trInh cong nghip 

I CongtrInhdungdâytãidin 105,85 105,83 99,95 99,95 

2 Cong trinh tr.m bin ap 103,83 109,30 99,95 99,89 

III Cong trInh giao thông 

i Cong trInh dr&ng Be tong Xi mAng 102,38 102,12 99,93 99,93 

2 Cong trInh dtring Be tong nhua 103,9 1 103,58 99,94 99,93 

3 Cong trinh cAu be tong c& thép 104,7 1 104,56 99,9 1 99,90 

IV Cong trmnh Ha tang k th4t 

i Cong trInh cAp nuâc 106,31 106,03 99,70 99,65 

2 Cong trinh thoát ni.r9c 103,70 103,67 99,87 99,87 

Cong trInk nông nghiép và phát trin 
nông thôn 

1 CôngtrInhdpdAt 101,07 100,77 99,71 99,70 

2 Congtrmnhtrtmborn 105,81 103,53 102,10 99,44 

3 Cong trInh kénh tixOi, tiêu 99,79 99,77 99,82 99,8 1 
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1.2. Khu virc: Th! xã Phil ThQ, huyn Phü Ninh, huyn Lam Thao, huyn Thanh Ba, 

huyn Tam Nông. 
Dcynvitmnh:% 

A 
So 
thu 
tir 

Loi cong trinh 

Chi s giá Qu IV näm 2020 so vói 

Nàm gc 2016 Qu trtthc 

Chiso 
giá xây 
dtrng 
cong 
trInh 

Chi s 
giá phn 
xây thyng 

Chi s giá 
xây dung 
cong trInh 

Chi s giá 
phn xãy 

drng 

I Cong trInh dan diing 

I Congtrmnhnhàô 103,28 103,28 99,16 99,16 

2 Cong trinh giáo diic 107,24 107,23 99,30 99,29 

3 Cong trInh tri sâ lam vic ca quan 108,70 108,70 99,59 99,59 

4 Cong trInh y t 104,89 104,92 99,66 99,65 

II Cong trinh cong nghip 

1 Cong trInh dumg day tâi din 105,88 105,87 99,95 99,95 

2 Cong trmnh tram bin áp 103,94 109,60 99,97 99,92 

III Cong trInh giao thông 

1 Cong trinh dixmg Be tong Xi màng 104,86 104,68 100,09 100,09 

2 CôngtrInhdungBêtongnhua 106,05 105,80 100,27 100,28 

3 CôngtrinhcAubêtongctthép 105,27 105,13 99,84 99,83 

IV Cong trinh Ha tang k th4t 

1 Côngtrinhcpnuâc 107,50 107,28 99,62 99,56 

2 Cong trinh thoát nuâc 106,15 106,13 99,97 99,97 

Cong trInh nông nghip và phát triên 
nôngthôn 

I COngtrinhdâpdt 102,12 101,86 99,48 99,46 

2 Cong trInh tram bern 105,02 103,68 99,83 99,56 

3 Cong trinh kênh tixth, tiêu 104,42 104,19 99,87 99,87 
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1.3. Khu virc: Huyn Thanh Soii, huyn Tan So'n, huyn Thanh Thüy, huyn Cm 

Khê, huyn Yen Lip, huyn H Hôa, huyn Doan Hung. 
DonvjtInh:% 

A 
So 
thu 
tj 

Chi s giá Qu IV nãm 2020 so vói 

Nàm g6c 2016 Qu tru*c 

Loii cong trinh 

A Chi so 
giá xây 
dirng 
cong 
trInh 

Chi s 
giá phn 
xây drng 

Chi s6 giá 
xây dirng 
cong trinh 

Chi s giá 
phn xây 

dirng 

I Cong trInh dan dung 

1 Congtrinhnhàr 107,43 107,43 99,18 99,18 

2 Cong trInh giáo due 107,68 107,66 99,32 99,32 

3 Cong trinh tri1 si lam vic c quan 112,4 1 112,4 1 99,60 99,60 

4 Cong trInh y t 104,92 104,93 99,65 99,63 

II Cong trInh cong nghip 

i Cong trmnh dthmg day tái din 106,03 106,03 99,95 99,95 

2 COng trmnh tram bin áp 104,49 111,02 99,97 99,92 

III Cong trInh giao thông 

1 Cong trinh duing Be tong Xi mang 104,32 104,09 99,90 99,89 

2 Cong trInh duvng Be tong nhira 106,99 106,73 100,75 100,78 

3 Cong trinh cAu be tong c& thép 106,06 105,9 1 99,90 99,90 

IV Cong trInh Ha tang k thut 

I CôngtrInhcpntróc 107,63 107,39 99,62 99,57 

2 Cong trInh thoát nuàc 105,95 105,93 99,93 99,93 

Cong trinh nông nghip và phát trin 
nông thôn 

1 CôngtrInhdpdt 102,87 102,61 99,56 99,54 

2 Cong trInh tram bmn 106,00 105,45 99,87 99,67 

3 Cong trinh kênh trài, tiêu 106,05 105,83 99,96 99,96 
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2. Chi s giã vt 1iu, nhân công, may thi cong (nám 2016 = 100%) 

2.1. Khu vuyc: Thành pht! Vit TrI 
DcinvjtInh: % 

Chi s giá VL, NC, M qu IV näm 2020 so vó'i 

So Nam gc 2016 Qutrtroc 

thur 
tur 

Loui cong trInh 
Vat 
1iu 

Nhân 
cong 

May thi 
cong 

Vt 
1iu 

Nhãn 
cong 

May thi 
cong 

I Cong trInh dan diing 

1 Cong trInh nhà a 105,92 110,00 98,00 98,76 100,00 100,00 

2 Cong trinh giáo diric 106,94 110,00 98,00 98,88 100,00 100,00 

3 Cong trInh trll sâ lam vic cci quan 109,14 110,00 98,00 99,39 100,00 100,00 

4 COng trInhyt 101,66 110,00 98,00 100,12 100,00 100,00 

II Cong trinh cong nghip 

1 Cong trInh dithng day tãi din 105,09 110,00 98,00 99,94 100,00 100,00 

2 Cong trmnh tram bin áp 109,35 110,00 98,00 99,86 100,00 100,00 

III Cong trInh giao thông 

1 Cong trinh thr&ng Be tong xi mang 99,77 110,00 98,00 99,85 100,00 100,00 

2 Cong trInh du&ng Be tong nhra 10 1,66 110,00 98,00 99,86 100,00 100,00 

3 Cong trInh cu be tong ct thép 104,70 110,00 98,00 99,82 100,00 100,00 

IV Cong trmnh Ha tang k thuât 

1 COng trInh cp nuâc 104,95 110,00 98,00 99,50 100,00 100,00 

2 Cong trInh thoát nuâc 100,13 110,00 98,00 99,77 100,00 100,00 

Cong trInh nông nghip vã phát 
triên nông thôn 

1 COng trinh dp dt 100,63 110,00 98,00 99,25 100,00 100,00 

2 COng trInh tr?m bcirn 10 1,94 110,00 98,00 99,06 100,00 100,00 

3 COng trinh kênh ttrài, tiêu 100,08 110,00 98,00 99,65 100,00 100,00 
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2.2. Khu vrc: Thi xã Phil Thç, huyn Phñ Ninh, huyn Lam Thao, huyn Thanh Ba, huyn 

Tam Nông. 
DcnvjtInh: % 

Chi s giá VL, NC, M qu IV nàm 2020 so vói 

Nám gc 2016 Qutrurcvc 
So 
thu 
tir 

Loi cong trInh 
V 
1iu 

Nhãn 
cong 

May thi 
cong 

V@ 
1iu 

Nhân 
cong 

May thi 
cong 

I Cong trInh dan dung 

I Cong trinh nhà 100,86 110,00 98,00 98,78 100,00 98,99 

2 Cong trInh giáo diic 106,2 1 110,00 98,00 98,93 100,00 98,99 

3 Cong trInh tri so lam vic cci quan 108,36 110,00 98,00 99,39 100,00 98,99 

4 CongtrInhytê 103,31 110,00 98,00 99,54 100,00 98,99 

II Cong trinh cong nghip 

1 Cong trInh duOng day tái din 105,14 110,00 98,00 99,94 100,00 98,99 

2 Congtrinhtrm biên ap 109,71 110,00 98,00 99,92 100,00 98,99 

III Cong trInh giao thông 

I Cong trInh duing Be tong xi mãng 105,34 110,00 98,00 100,60 100,00 98,99 

2 CôngtrInhduingBetOngnhira 106,30 110,00 98,00 101,02 100,00 98,99 

3 Cong trinh cu be tong ct thép 105,79 110,00 98,00 100,08 100,00 98,99 

IV Cong trInh Ha thng k thuãt 

I Cong trinh cp nuOc 106,71 110,00 98,00 99,42 100,00 98,99 

2 CôngtrInhthoatntrOc 104,44 110,00 98,00 100,04 100,00 98,99 

Cong trInh nông nghip và phát 
triên nông thôn 

1 Cong trInh dp dt 103,39 110,00 98,00 99,77 100,00 98,9 

2 COng trInh tram bm 102,19 110,00 98,00 99,48 100,00 98,9' 
3 Cong trInh kênh tuOi, tiêu 102,39 110,00 98,00 100,01 100,00 98,9 
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2.3. Khu viyc: Huyn Thanh So'n, huyn Tan So'n, huyn Thanh Thüy, huyn dm Khê, 

huyn Yen Lip, huyn H Hôa, huyn Doan Hung. 
DinvjtInh:% 

s 

thu 
tu 

Chi s giá VL, NC, M qu IV näm 2020 so vói 

Loai cong trinh 

Nãm gc 2016 Qutriróc 

Vt 
1iu 

Nhân 
cong 

May thi 
cong 

Vt 
1iu 

Nhân 
cong 

May thi 
cong 

I Cong trInh dan diing 

1 Cong trinh nhã i 106,86 111,00 98,00 98,82 100,00 98,99 

2 Cong trInh giáo diic 106,37 111,00 98,00 98,96 100,00 98,99 

3 Cong trInh tri si lam vic cci quan 113,60 111,00 98,00 99,42 100,00 98,99 

4 CongtrInhytê 102,89 111,00 98,00 99,51 100,00 98,99 

II Cong trInh cong nghip 

1 Cong trInh thr&ng day tãi din 105,12 111,00 98,00 99,94 100,00 98,99 

2 Cong trInh tram biên áp 111,23 111,00 98,00 99,92 100,00 98,99 

III Cong trInh giao thông 

i Cong trinh di.r?mg Be tong xi mäng 103,30 111,00 98,00 100,17 100,00 98,99 

2 Cong trmnh diirng Be tOng nhra 107,62 111,00 98,00 102,06 100,00 98,99 

3 Cong trmnh cu be tOng c& thép 106,80 111,00 98,00 100,20 100,00 98,99 

IV Cong trInh Ha tang k thut 

1 COng trInh cAp nuOc 106,50 111,00 98,00 99,43 100,00 98,99 

2 Cong trInh thoát nixóc 103,43 111,00 98,00 99,97 100,00 98,99 

Cong trInh nông nghip vã phãt 
triên nông thou 

1 COng trInh dp dAt 104,9 1 111,00 98,00 99,97 100,00 98,99 

2 Cong trInh tram bcm 104,71 111,00 98,00 99,66 100,00 98,9 

3 Cong trInh kênh tuOi, tiêu 104,87 111,00 98,00 100,18 100,00 98,9c 
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3. Chi s giá vt Iiu xây dirng chü yu (nãm 2016 = 100%) 

DcinvjtInh:% DcynvitInh:% 

So 
thfrt 

Loai vat lieu 

Chi s giá vt 1iu chü yu Qu IV Ham 2020 so vói 

Nãm gc 2016 Quy tru*c 

Thành 
phô 

Vit TrI 

Thxã 
Phü Th9, 
Phü Ninh, 

Lam 
Thao, 

Thanh Ba, 
Tam Nông 

Các 
huyn 
con Iai 

Thành 
pho 

Vit Tn 

Thi xa 
Phil ThQ, 
Phà Ninh, 

Lam 
Thao, 
Thanh 

Ba, Tam 
Nông 

Các 
huyn 
ôi j 

1 XimängPCB30 100,18 97,26 102,36 100,00 100,00 100,00 

2 Cat xay dirng 94,37 124,94 99,74 100,00 100,00 100,00 

3 Dá,sOixâydng 91,94 103,50 100,63 100,00 101,94 102,91 

4 Gch xay 98,85 102,79 101,6 1 100,00 100,00 95,87 

5 Gxâydrng 101,12 101,00 120,72 100,00 100,00 100,00 

6 Thép xây drng 107,62 107,68 107,68 97,92 97,86 97,86 

7 Nhradithng 114,42 112,73 112,69 100,00 100,00 100,00 

8 Gch ôp, lát 108,98 108,98 108,98 100,00 100,00 100,00 

9 Scm và vat lieu scm 133,61 133,62 134,0 1 100,00 100,00 100,00 

10 Vttungànhdin 103,77 102,70 103,76 100,00 100,00 100,00 

11 Vâtti,thxmgngnuàc 101,30 101,31 101,31 99,96 99,92 99,92 
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