
 

 

BỘ XÂY DỰNG 

 

 Số: 1250/BXD-KTXD 

V/v hướng dẫn áp dụng khung đơn giá 

nhân công xây dựng của Thông tư số 

15/2019/TT-BXD. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 221/SXD-QLXD&VL ngày 12/02/2020 

của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn áp dụng khung đơn giá nhân 

công xây dựng của Thông tư số 15/2019/TT-BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây 

dựng có ý kiến như sau: 

 1. Khung đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Phụ lục số 4 của Thông tư 

số 15/2019/TT-BXD là khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân tương ứng 

với hệ số cấp bậc bình quân công bố tại Phụ lục số 6 của Thông tư này, cụ thể: hệ 

số cấp bậc bình quân đối với công nhân xây dựng trực tiếp là bậc 3,5/7; kỹ sư là 

bậc 4/8; lái xe, thủy thủ, thợ máy, thợ lặn là bậc 2/4; nghệ nhân, thuyền trưởng, 

thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển là bậc 1,5/2.  

 2. Trường hợp đơn giá nhân công của bậc thợ bình quân thuộc một nhóm 

nhân công theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng vượt khung đơn giá xây dựng do 

Bộ Xây dựng công bố thì Sở Xây dựng tập hợp hồ sơ, kết quả khảo sát theo nội 

dung, phương pháp được quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của đơn 

giá nhân công xây dựng công bố với mặt bằng đơn giá nhân công xây dựng theo thị 

trường, kết quả khảo sát gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, phục vụ quản lý. 

 Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Định căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT,  KTXD (G). 
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THỨ TRƯỞNG  

 

Đã ký 

 

Bùi Phạm Khánh 
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