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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

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 ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ 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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế Xây dựng Tổng hợp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, 
như sau: 

STT 

 
Nhóm 

Cấp 

bậc 

bình 

quân 

Đơn giá nhân công xây dựng bình 

quân theo khu vực 

Vùng 3 (thành 

phố Điện Biên 

Phủ) 

Vùng 4 (thị xã 

Mường Lay và 

các huyện còn lại)  

I Nhóm nhân công xây dựng     

1.1 Nhóm I 3,5/7 190.000 215.000 

1.2 Nhóm II 3,5/7 234.200 235.200 

1.3 Nhóm III 3,5/7 246.000 237.000 

1.4 Nhóm IV     

-  
Nhóm vận hành máy, thiết 

bị thi công xây dựng 
3,5/7 246.000 237.000 

 - Nhóm lái xe các loại 2/4 246.000 237.000 

II Nhóm nhân công khác     

2.1 Vận hành tàu thuyền    

- Thuyền trưởng, thuyền phó 1,5/2 369.500 351.000 

- Thủy thủ, thợ máy, thợ điện 2/4 296.000 280.000 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-10-2021-nd-cp-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-465104.aspx


STT 

 
Nhóm 

Cấp 

bậc 

bình 

quân 

Đơn giá nhân công xây dựng bình 

quân theo khu vực 

Vùng 3 (thành 

phố Điện Biên 

Phủ) 

Vùng 4 (thị xã 

Mường Lay và 

các huyện còn lại)  

- 

Máy trưởng, máy I, máy II, 

điện trưởng, kỹ thuật viên 

cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II 

tàu sông 

1,5/2 296.000 280.000 

2.2 Thợ lặn 2/4 504.000 479.000 

2.3 
Kỹ sư khảo sát xây dựng, thí 

nghiệm vật liệu 
4/8 246.000 237.000 

2.4 Nghệ nhân 1,5/2 504.000 479.000 

Điều 2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, 

dự án PPP theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các đơn giá này để quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, xem xét 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ngành có liên quan; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia  

hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KTXDTH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong 
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