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Phân I 
QUY DNH CHUNG 

I. C€ sO T!NH TOAN 
Can cü TCVN 2748-199 1: Phân cp cong trinh xây drng-Nguyên tc chung; 
Can cr các Thông tu cüa Bô Xây drng: Thông tu sO 03/2016/TT-BXD ngày 

10 tháng 3 nàm 2016 ye Quy djnh phân cap cOng trInh xây dçrng và hithng dan áp 
ding trong quàn 1 hoit dng dâu lii xay drng; Thông tu so 06/201 6/TT-BXD ngày 
10 tháng 3 nam 2016 huàng d1n xác djnh và quãn 1 chi phi dâu tu xây drng; 
Thông tu 05/201 6/TT-BXD ngày 10 tháng 3 nãm 2016 huó'ng dn xác djnh ckm giá 
nhân cong trong quãn l chi phi dâu tu xây dirng. 

Can cir Quyêt djnh 1134/QD-BXD ngày 08 tháng 10 nãm 2015 cüa Bô 
truO'ng B xây dxng ye cong bô Djnh müc các hao phi xác djnh giá ca may và thiêt 
bi thi cong. 

II. GIAI THICH TU NGfY 
1. Do cao nhà: 
- D6i vOi nhà mái chày không có trn là tr mt nn nhà dn mt trên cüa qua 

giang, dOi vth nha có trân là tir nên nhà den mat trên cüa trân nhà, dOi vi nhà ban 
mái là tir nên nhà den dinh ct quân hoac  dinh tuàng biên. 

- Dôi vOi nhà mái bang là tr m.t nen nhà den mt trêntâm san mái. 
- D cao cüa nhà là tInh cho mOi tang (tInh tcr nên nhà den m.t trén tam san). 

2. Vat kin trñc: 
Vt kin true bao gm ging khoan, ging dào, san, cu thang, gác xep, 

tutmg rào, be chra nuc, công, ô yang cüa 

3. Din tIch san cüa 1 tang: 
- D6i vài nhà mái bang: Là din tIch mt bang xây drng cUa tng do, gm cà 

tuO'ng xay (hoac phân tuOng chung thuc ye cong trinh) và din tIch mt bang cüa 
lô gia, ban công, sê no, hành lang, hp k' thu.t, ông khOi, triir din tIch ô trông câu 
thang chiêm chô. 

- Doi vi nhà tm va nhà cap IV: Là din tIch hInh chiêu bang cüa mái tren 
mt bang xây drng gi là din tich xây drng (giài hn chieu rng nhô ra cUa mái 
truâc, mái sau so vâi mt ngoài ct hiên và tung hu ti da là 0,2m). 

III. PHAM VI AP DVNG 
1. Giá bi thtro'ng nhà, cong trInh, vt kin true, m ma nay dugc quy 

djnh tron gói là giá tn thuc cüa tài san khOng kern theo các he sO, các ph%1 phi, các 
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chInh sách h trç nào khác. Müc giá nay áp dçing cho vic bi thuing, ho trçi khi 
Nhà nuc thu hôi dat trên dia bàn tinh Ha Nam. 

Quy dnh nay áp ding cho vic bôi thuông, h trçY nhà, vt kiên trüc, cong 
trinh xây drng khác va di chuyn mô ma khi Nba nuc thu hôi dat trên da bàn tinh 
HàNam. 

2. Di tirçrng bi thirong: 
T chirc trong nuó'c, h gia dInh, Ca nhân, cong dông dan CU, CO sâ ton giáo, 

to ch'tirc nuc ngoài, doanh nghip có von dâu tu nuâc ngoài, ngu?i Vit Nam djnh 
Cu i nuâc ngoài là chU si hüu tài san hçp pháp gän lien vâi dat bi thit hai  ye tài 
san khi Nlià nuâc thu hôi dat. 

3. Nguyen tc bi thirong tài san: Theo Diu 88 cüa Luat  dt dai s 
45/2013/QH13 ngày 29 thang 11 nàm 2013. 

4. Nhà, vt kin trIte gn lin vó'i dt khi thu hi không thrç'c bôi 
thurng: 

- Tài san gn 1in vth dt thuOc  mt trong các truO'ng hçip thu hM dt quy 
djnh tai  cac diem a, b, d, d, e, i khoãn 1 Diêu 64 và diem b, d khoãn 1 Diêu 65 cüa 
Lut dat dai so 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 nàm 2013. 

- Tài san gän lien vó'i dat duoc to 1p trái quy djnh Cüa pháp lut hoc to 
1p tr sau khi có thông báo thu hôi dat cüa co quan nhà nuOc Co thâm quyên. 

- Xây drng trén dat không dü diêu kin duçc bôi thumg theo quy djnh ti 
Diêu 75 cUa LuQt dat dai sO 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, ma khi xay dmg dã 
dUçYC Co quan nhà nucc CO thâm quyên thông báo không duçc phép xây dmg. 
Nguñ Co CÔflg trInh xay dirng trái phép do buc phài ti.r tháo di hoc phài tr chu 
chi phi phá dö trong trumg hçp Co quan Co thâm quyên thrc hin phá di. 

- Cong trinh h tang k5 thutt, ht tang xä hOi  va Cong trInh xây dçing khác 
không Con sr diing. 

Phân II 
QUY DNH CV  THE 

I. QUY D!NH  VA HUNG DAN AP DTJNG TINH TOAN BOI 
THU'NG NHA, CONG TRINH, VIT MEN TRUC, MO MA 

1. Di vO'i nhà, cong trInh xây drng trên dt khi Nhà ntrO'c thu hôi dat: 
1.1. Di vài nhà , vt kin trc (VKT), cOng trinh phic vii sinh hot gn 

lien vOi dat cUa hQ gia dInh, Ca nhân, nguYi Vit Nam djnh cu a nuâc ngoài khi 
Nhà nuOc thu hOi dat: 

- Truang hgp phài thao d toàn b hoc mt phân ma phân cOn li không 
bào dam tiêu chuân k,V thut theo quy djnh cüa phap lut thI chü sa hüu nhà a, cong 
trInh do duccc bOi thumg bang giá trj xay dmg mai cila nhà a, cong trInh cO tiêu 
chuân k5' thut tucrng duong. 

- Trumg hçip phân cOn li cüa nhà . cong trinh van bào darn tiêu chuân k5' 
thut theo quy dnh cüa pháp lut thI bôi thuang theo thit hi th%rc tê. 

1.2. Di yOi nha, yât kin trUc xay drng khác vâi quy djnh ti dim 1.1, 
khoãn 1, miic I, phân nay: 
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Mirc bi thumg diuçic tInh theo cong thrc sau: 

Giá tr hin Co cüa (gia trj hin có cüa nhà, 
Mirc bôi thung nba, vat  kiên true + vat kiên tnic bj thit 

bj thit hti hti)x60% 

Mrc bi thung không thp hcin 60% và không vuçlt qua 100% giá trj xây 
mi nba, cong trinh có tiêu chuân k5 thuat tilo'ng duong vOl nhà, vat  kiên true bj 
thit hai. 

Giá trj hin CO cüa nhà, vat kin true bj thiêt hai duçc xáe djnh nhu sau: 

Giá trj hin
Giá tn xây 

có cüa flha,
mOi cüa nhà, 

vat kiên
= vat kin trte true bj thit

bj thit hti 
hai 

(Giá trj xây mOi cüa 
nba, vat  kiên true bj 
thit hai / thai gian 
khâu hao áp dçing) 

thèci gian 
x dãquasü 

ding 

ThOi gian kbéu hao áp dung quy djnh tai  ph%T 1ic I cüa quyt djnh nay. 

Ghi chá:  
a) Giá tr xây mOi eüa nhà và vat  kin true = Din tich xây drng (san) x 

(nhân) Dn giá xay dçrng rnOi x (nhân) H so bôi thuang theo khu vre quy djnh tai 
Ph 1ic II (áp diing cho diem i.i, khoán 1, mic I, phân nay). 

Truang hgp khi áp diing khung giá nba và vat  kin triie có 1 so dim kháe 
l°aj nhà dã nêu trong khung giá djnb áp diing. Mre tang, giãm giá tü 5~20%. 

b) Trong qua trinh tInh toán bi thuOng nhUng cong trinh có kt cu mr 
thuat, k5" thuat eao han so vOi quy dnh trong bang giá thI duge cong t'Cx 5~15% so 
vOl müc giá chuân. 

c) Trrnmg hçp di vOi nba, cong trmnh không cOn sü dirng duçic (nhà, cong 
trinh bj hu hong nng, cO nguy co' sp dO, khOng dam bão an toàn trong qua trinh 
th dyng) thI chi duc tInh bôi thuo'ng giá trj hin cO eüa vat  kiên true tInh theo 
cOng thuc diem 1.2 khoãn 1, miie I, phân nay. 

1.3. Di vOi cOng trInh ha thng k thuat, h thng xã hi: 
Mue bè,i thuO'ng bang giá frj xay mOi cüa cOng trinh có tiêu chun k' thuat  tuo'ng 

duang. Truo'ng hçip cOng trInh không eon si~ dçing tM không duge bôi thuo'ng. 

2. Dôi vo'i nhã, cong trInh bi  phá dv mt phân: 
a) Truang hçip phá dO' mt phn (d9C nhà hoae ngang nha, Cong trinh): 
- Nêu phân cOn 'ai  không eOn sir diing duçc thI duçc bôi thuang 100% gia trj 

nba, cong trinh. 
- Neu phtn nh. (hoe 0 gian) cOn li van ton tai  và si:r diing duçc thI dugc bOi 

thuO'ng 100% phân nhà (hoc 6 gian) bj phá dO' và cong  them 30% giá trj din tIch 
eOn 'a  dê ehi phi sua ehUa, hoàri thiên cong trinh (nêu chi vào hiên thI dzt'c bôi 
thu'&ng 100%phn hiên và ct7ng them 30% giO trj din tIch 0 gian sat hiên). 

Din tIch cong trInh phãi pha do' duçc tInh nhu sau: Nêu vào 1 phân gian thi 
tInh h& eã gian, vao 1 phân hiên tInh hêt eã hiên. Phai luii den vic tháo do' không 
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lam ành hrnng chat luçmg cong trInh cüa gian ben cnh (buc gian nhà cp 4 là 
khoãng each giEa 2 vi kèo, buc gian nhà mái bang là khoàng each giüa 2 dam, ct 
ehju lirc). 

- Truông hçip phá di d9c nhà vào toàn b két câu chju lirc chInh cüa cong 
trInh (cong trmnh không con khã näng chju lçrc) thl ducc bôi thumg 100% din tIch 
xay dirng cüa nhà, cong trInh. 

Vie chi trá kinh phI bôi thiRmg cho cac h bj ânh h'ithng trén ducc thirc hin 
nhu sau: Chü h phài cam kêt thi.xc hin tháo di di chuyên theo phuong an và tiên d 
duçic duyt và phài dam bào an toàn trong thi cOng. Phân kinh phi duqc Trung tam 
phát triên qu5 dat giü 'ai  20%, sau khi chU h dã thyc hin dung mth trà tiêp. 

b) Trung hç'p d6i vai nhà sau khi phá d <50% din tIch ma cOng trInh phçi, 
câu thang a phIa truac thI ngoài vic bôi thuO'ng, h trçY theo m%ic a con duqc ho trg 
80% gia trj bôi thuang cac cOng trInh phi, câu thang bj ãnh huang dê sap xêp 1i 
mtt bang cOng trInh. 

c) H trg xp xp li d6i vâi trumg hçp nha chInh phãi tháo d ht khi do 
cong trInh phii näm phia trrn9c: Không tInh bi thuang ma chi h trg dé sAp xêp 
lti cho phithcp vi quy hoch din tIch cOn 1i cUa h gia dInh. Mite ho trç bang 
80% mitc bôi thuang cOng trInh phi bj ành hung. 

3. Di viii nhà &, cong trInh thuc hành lang an toàn khi xây dtrng cong 
trInh có hành lang bão v, hoc trong hành lang bão v an toAn dtthng day dan 
din trên không: 

- Nba 6', cOng trinh xây dçrng khác và the tài san khác gn lin vOi d.t nm 
trong phm vi hành lang an toàn bj thit hi do phài giAi tOa thI dugc bôi thuông 100% 
giá trj nhà, cOng trinh (ap dng theo diem i.i, hoic 1.2, khoân 1, miic I, phân nay). 

- Nhà 6', cong trInh phiic v11 sinh hot ciia h gia dInh, cá nhân xây dmg trên 
dat CO dU diêu kin bôi thuàng ma khOng phãi di d6'i và thOa man the diêu kin 
theo quy djnh ti diêu 18 Nghj djnh sO 14/2014/ND-CP ngày 26/02/2014 Quy djnh 
chi tiêt thi hành Lu.t din 1irc ye an toàn din, thl duc h trg mQt lan bang 70% 
mite bôi thu6'ng giá trj phân nhà 6', cong trInh trên din tIch nAm trong hành lang 
bào v an toàn du6'ng day dan din trên khOng (áp d%ing theo diem i.i, khoãn 1, 
mitc I, phan nay). 

4. Nhà, vt kin trite không thrçc phép xây diyng thI tuy theo mfrc d, 
tInh cht hçrp pháp cita dat, nhã vt kin truic dtrçrc bM thtrô'ng hoc ho trçY 
theo quy dnh sau: 

- Xây dung tru6'c ngày 01 tháng 7 nAm 2004 trên dt dit diu kin dugc bôi 
thuitng theo quy djnh ti Diêu 75 cita Lut dat dai so 45/2013/QH13 ngày 
29/11/20 13 duçc bôi thu6'ng 100% giá tn. 

- Xây drng truOc ngày 01 tháng 7 nAm 2004 trên dat không dit diêu kin 
duçic bOi thuOng theo quy djnh ti Diêu 75 cita Luat  dat dai sO 45/2013/QH13 ngày 
29/11/20 13, tti th6'i diem xây dimg chua có quy hoach, ke hoach sit dicing dat, hoc 
xay dimg phit hap quy hotch, kê hoch sit diing dat, khOng vi phm hành lang bào 
v cOng trInh dA cam moe nhu'ng duçc UBND xa xac nhan không có vAn bàn xit l), 
ngAn chn cita cap cO tham quyên. Mite ho trçY bng 60% mitc bôi thu6'ng. 

-' Xây dirng truâc ngày 01 thAng 7 nAm 2004 trên dat khOng dit diêu kin 
duge bôi thu6'ng theo quy dnh tçti Diêu 75 cUa Lut dat dai so 45/2013/QH13 ngày 
29/11/20 13, tai th6'i diem xay dpng vi pham quy hoch, kê hoch sit dimg dat, vi 
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phim hành lang bão v cong trInh dà cm mc nhung duqc UBND xã xác nhn 
không có van bàn xir l, ngàn chn cüa cap có thâm quyên. Mrc ho trg bang 40% 
mirc bôi thumg. 

- Nhà, vt kiên trñc không hcip pháp dugc to 1p kê tr sau ngày 01 tháng 7 
näm 2004 trên dat khOng dCi diêu kin ducic bôi thuô'ng theo quy dnh ti Diêu 75 
cüa LuQtt dat dai so 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, không dugc ho trçY. 

5. Bi thu*ng, h tro nhà, vt kin true xây diyng trên dt vtrô'n, dt ao 
hçrp pháp trong cñng thira dt Co nhã &: 

- Di vi dt vuôn, dt ao duçic cong nhan là dt theo quy djnh cüa Lutt 
Dat dai, müc bôi thung 100% giá trj. 

- Dôi vth dat vun, dat ao không duc cong nhn là dat a theo quy djnh cüa 
Luat Dat dai, mi1c h trci 50% müc bôi thuO'ng. 

6. Bôi thiro'ng nhà, vit kin trOc ti viii các hçI 1a canh: 
Các ho thuc hiên da canh trên diên tIch dtt nông nghip dugc giao, hoc thuê 

cUa xà duqc thirc hin bôi thuè'ng theo ni dung diem 1.2, khoãn 1, mic I, phân nay. 
Cn cu1r Be an duçic cap có thâm quyên phê duyt, h9p dông kinh tê giUa hal ben là Co 
so' dê xác djnh phm vi nhà, vt kiên trüc bj ânh huO'ng khi thu hôi dat: 

- Dôi vâi nha, vt kiên trüc phài tháo do' trong phim vi d%r an (dê an) duqc 
phê duyt (xay clyi'ig theo thng tiêu chI dê an da canh du'crc phê duyt), bôi thuo'ng 
100% giá trj. 

- DM vâi nhà, vt kin true phài tháo do' ngoài phm vi quy djnh cUa dir an 
(de an) dugc cap có thâm quyên phê duyt, khOng cO trong hçip dông kinh tê giUa 
hal ben thI chü h phài tr tháo do' hoc phãi tçr chju chi phi phá do' trong truo'ng 
hçip ccr quan có thâm quyên phá do'. 

7. Bi thtrO'ng nhà, cong trInh di vOi ngtrii dang sfr diing nhà & thuc 
s& hfru Nhà ntr&c: 

Nguo'i dang su1r dirng nhà o' thuOc  so' hO'u Nhà nuâc (nhà thuê ho.c nhà do to 
chulrc tr quàn) nãm trong phm vi thu hôi dat phài phá do', thI nguäi dang thuê nhà 
khOng dirge bOi thuàng dôi vo'i din tIch nhà a thuc so' hü'u Nhà nuo'c và din tIch 
coi nâi trái phép, nhixng duçic bOi thuông chi phi tçr cài tao, si:ra chcta, nâng cap; 
mu1rc bôi thu&ng áp d%rng theo diem 1.1 hoc diem 1.2, khoàn 1, miic I, phân nay và 
can cu1r theo hgp dông dà k kêt. 

8. BM thtro'ng di chuyên in1 ma: 
Nguo'i có mè ma phài di chuyn dirge b trI dt và dugc bOi thuo'ng chi phi 

ye dào, bôc, di chuyên, xay dçrng mâi va các chi phi hqp l khác có lien quan trrc 
tiêp. Riêng dôi vo'i các ngôi m to, m Thành Hoàng Lang ngoài don giá bOi 
thu&ng mô ma theo quy djnh tii Don giá nay, cOn dugc bôi thuO'ng các khOi lucing 
kiên true theo mi1rc d k5, m5' thut tuong u1mg. 

9. Bui thtro'ng di v&i cong trInh van hoá, di tich ljch sü', nhà thô', dInh, 
chña, am, mien: 

Khào sat do ye hin trtng, thit k và 1p dir toán kinh phi xây dmg mo'i 
cOng trInh có tiêu chuân k5 thut tuong throng vo'i cong trinh bj thit hi. Sau dO 
vic tInh toán bOi thuo'ng thxc hin theo các trInh ti.r dà quy djnh. 
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10. Bi thtrO'ng di v&i tài san, vt kin trtic xãy drng theo chuyên 
ngành (h thông may móc, day chuyên san xuât, to bt nhç...) thrc thiyc hin 
nhtr san: 

- Giá trj hin cO cUa cong trInh du9'c tInh theo giá xây dirng mOi tai  thyi 
diem bi thuing Co tiêu chuân k5 thut tuong duo'ng v9i cong trInh bj phá di di 
chuyên, giá xây dirng mi là müc giá chuân do UST ban nhân dan tinh ban hành. 

- Ho so thiêt ké k5 thut va dir toán dôi vi các cOng trInh xây drng chuyên 
ngành: ChU dâu tu cüng vâi Hi dông giãi phóng mit bang khào sat, ltp d? toán 
thâm dnh, phê duyt. Trutmg hçTp can thiêt thI duçc phép thuê các to chirc tu van, 
cá nhân có dU nãng 1irc và tu each pháp nhân khão sat thiêt ké theo hin tring, 1p 
dir toán, thâm tra lam co s cho vic phê duyt (ti thi diem bôi thu?mg). Sau do 
vic bôi thung thrc hin theo các trInh tr dã quy djnh (theo diem 1.2, khoàn 1, 
miic I, phân nay). 

- Riêng di vii h thông may moe, day chuyn san xut có th tháo d di 
chuyên duçc thI chi duçc bôi thung các chi phi tháo dec, vn chuyên, lap dt và 
thiêt hai khi thao dO, van chuyên, lap dat Truo'ng hop không CO Vi tn di chuyên dê 
lap dt den ncyi mâi (khong CO mtt bang san xuât, mat nguôn cung cap nguyen vt 
lieu do bj ãnh hung giãi phong mit bang) thi dugC bôi thuOng theo giá trj COil lai - 
(trü) giá tr thu hôi. (giá trj con igi tInh theo cOng th&c tçii diem 1.2 khoán 1, myc I, 
phán nay) 

11. TrurO'ng hçrp mc giãi phóng mt bng chim ding vào nhà, vt kiên 
trüc1m: 

CO th van dçing cho phép d lai không phài bi thung sau khi cO kin 
chap thun cua cac cap có thâm quyên. 

12. Di vi nhà có kIch thtrrc móng thtrc t kin hon inOng dlnh  hInh cüa 
1oti nhà tu'o'ng üng, thl thrçic bô sung them kinh phi bôi thu'O'ng vt kin trñc 
tang len. KIch thirc móng djnh hInh diro'c quy djnh nhir sau: 

- Di vi nhà ttm: Chiu rng day móng B = 0,33m; chiêu rng dinh móng 
B = 0,22rn; chiêu cao rnóng H = 0,7m. 

- Dôi vcyi nhà cap IV: Chieu rng day mOng B = 0,8m; chiêu rng dinh móng 
B = 0,33m; chiêu cao móng H = 1,2m. 

- Dôi vri nhà cap II và III: Chiêu rng day móng B 1 ,2m; chieu rng dinh 
mOng B = 0,33m; chiêu cao mOng H = 1,5m. 

- Dôi vOi mOng nhà cO chieu cao móng kin hon mOng djnh hInh ducc quy 
dnh nhu trên. Ngoài vic áp ding don giá bôi thumg theo quy djnh; bO sung don 
giá tInh cho lmdài mOng cO chiêu sâu móng nhà tinh ti cot 0,00 (cot nên tang i 
khOng cO tang ham) tth xuông nhu sau: 

+ Móng CO chiêu sâu - Irn: 152.000,0 dong/rnd. 
+ MOng Co chiêu sâu - l,5m: 270.000,0 dông/rnd. 
+ MOng có chiêu sâu - 2rn: 378.000,0 dông/md. 
+ MOng có chiêu sâu - 2,5m: 863.000,0 dông/rnd. 
+ MOng cO chiêu sâu - 3m: 1.457.000,0 dong/md. 
+ Móng có chiêu sâu - 3,5m: 2.265.000,0 dOng/rnd. 
+ Móng có chiêu sâu - 4m: 3.114.000,0 dông/md. 
+ Móng cO chiêu sâu - 4,5rn: 4.077.000,0 dông/md. 
+ Móng có chiêu sâu - Sm: 5.153.000,0 dông/md. 
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Nu chiu sâu rnOng nm trong khoãng cn trên và cn duOi thI dUng 
phucmg pháp ni suy dê xác diith. 

Cong thilic tInh ni suy: 

Ki= Kb- 

 

(Kb - Ka) x (Gi - Gb) 

Ga-Gb 

 

  

Trong do: 

+ Ki: Giá trj tuo'ng Ung vâi hang mic can tInh; 
+ Ka: Giá trj tucing irng vói htng mic cn trên; 
+ Kb: Giá trj tuong lrng vâi htng miic can  dui; 
+ Gi: Giá trj tong mUc cUa hang mvc  can tInh; 
+ Ga: Giá trj tong mic cUa htng miic can  trên; 
+ Gb: Giá trj tong mUc cUa hang m1ic can  dual. 

13. Các cong trInh xây dirng do yêu cAu k thuât ('phdi dóng cpc BTCT, 
cc cdt, cdc hoçzt ct3ng may móc thiêt bj có ct rung dng ion...) gifra vñng dan 
cir: sau khi thrc hin dUng quy trinh k' thuat ma lam nUt, nat, hu hông các cong 
trinh ngoài moe giãi phong mt bang thI giãi quyêt bôi thuông hu hông theo trinh 
ti sau: 

- Can cU Quy chun, Tiêu chuân xây dçmg, ChU du tu chU trI, phôi hçp vó'i 
các cci quan chUc näng xác djnh phçtm vi ãnh hu&ng do dOng c9c và hot dng may 
moe thiêt bj gay ra. 

- ChU dâu tu phOi hçip vOi Hi dông bôi thuing giái phóng mt bang và h 
gia dInh bj ánh huang 1p biên ban xác djnh hin trng các cong trInh cUa các h 
trong phm vi ánh huang truâc khi thi công, dê lam can cU xác djnh phân hu hông 
cUa cong trInh trong và sau qua trInh thi cong và 1p dçr toán sUa ch'a theo djnh 
mUc dy toãn, dan giá hin hành. ChU dau tu to chUc thuc hin thâm djnh, phê duyt 
và chi trá theo quy djnh nhu dôi vai den bU, ho trçY trong moe giãi phông mt bang. 
Ththng xuyên theo dOi miirc d biên dng cUa cOng trInh den khi cOng trInh on 
dinh mâi tiên hành sUa chüa. 

- Ngoài vic bôi thuOng dê sUa chUa cOn duc bôi thuOng do giàm tuôi th9 
cong trInh. MUc bôi thung do giãm tuôi th9 cong trinh bang hiu cUa giá trj bôi 
thung theo chat Iuçng truac và sau khi thi cong. 

(Phwoiig pháp tInh toán theo Phy lyc so V) 

14. Don bôi thtrô'ng nhà thông diing thro'c quy dinh tii khoãn 2, milc 
II (Bang 2), phân nay thrçrc quy dnh nhir sail: 

- Chiu cao 3,3m cho nhà cO chiu cao tir 2,7m ± 3,3m; Chiêu cao >3,3m 
cho nhà cO chiêu cao trên 3,3m ± 3,9m. 

- Dôi vai nha có chiu cao <2,7m hoc> 3,9m thI dcin giá duqc diêu chinh 
giãm hoc tang 10% dan giá tuong Ung trong biêu. 

- DOi vai nha co chiêu cao 2,1m hoc 4,5m thI don giá dugc diêu chinh 
giàm hoc tang i 5% dan giá Wang rng trong biêu. 

15. Di vO'i các cong trinh có the tháo do' di chuyên dn ch mO'i 1p dt 
(nhã khung kêt cau thép...): 
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Chi dugc bi thiro'ng các chi phi tháo do', vn chuyn, lap dat. Tru?mg hcip 
không có vj trI di chuyên de 1&p dat den noi mOi thI dugc bôi thuo'ng theo giá trj 
cOn li - (trir) giã trj thu hi (ap dçing cho Ca 02 trung hp theo diem 1.1 và diem 
1.2 khoàn 1, mic I, phân nay). 

16. Dôi v&i nhà, cong trinh (thuc dt h9'p pháp) nm ben trong moe 
giãi phóng mt bang nhirng sat moe 1,O met: 

- Trumg hçip nha, cong trInh thp hcm mtt duo'ng, khi xây dirng cong trinh 
xong, du&ng cao ngang mái nhà hotc không cOn lôi vào: Thirc hin h trg chi phI 
cal tao lôi vao nhà và xir l thoát nuâc, mic ho tr là 4.250.000 dông/1h (bôn 
triu hai tram näm muai nghin dng). 

- Trmng hçp nhà, cong trInh Co nén san thâp han mt du?mg tCr 2,5 Sm: 
Thirc hin ho trq lôi len xuông dung loü câu thang thông dçing, bàn thang be tong 
cot thép có tr%i do', chiêu rng bàn thang 1 ,4m, bc xây gch, có li dat Xe, lan can 
tay vn xây gtch via nghiêng kêt hçp suôn be tong cot thép, trát lang vôi ye hoàn 
chinh. Dan giá nhu sau: 

+ Loi cu thang cao 2,5rn: 10.131.000,0 dông. 
+ Loi câu thang cao 3m: 13.589.000,0 dông. 
+ Loi câu thang cao 4m: 2 1.575.000,0 dông. 
+ Loi câu thang cao Sm: 29.985.000,0 dông. 
(Dói vó'i cáu thang có d5 cao khác vó'i các mz'cc d(5 cao trén thl dIingphwo'ng 

pháp nç3i suy thi 2 cao dç5 lien kê dé xác d,inh). 

- Truo'ng hçip nha, cOng trInh cao han mt duo'ng khi thrc hin dir an ma 
khOng có lôi vào: Thuc hin h trçY lôi len xuông xây gtch chiêu rng 1,2m có lôi 
dat xe, trát lang vôi ye hoàn chinh. Dan giá nhu sau: 

+ Loi bc thang len xung cao 0,5m: 860.000,0 dng. 
+ Loti bc thang len xuOng cao irn: 2.647.000,0 dông. 
+ Loi b.c thang len xuOng cao l,5m: 5.450.000,0 dông. 
(Dôi vó'i bc thang len xuó'ng có dç5 cao khác vó'i các mz'c d cao trên thl 

dingphu'o'ngpháp nç5i suy vó'i 2 cao dç5 lien kê dê xác djnh,). 

17. Di vOl nhà, vt kin trñc, di chuyn rn ma ma khOng CO trong don 
giá ho.c dan giá không sat vOl thrc te (cao hotc thâp) hoc dan giá khOng phü hçip 
vOl quy mô cüa cong trinh can phá do' thi Hi dong bôi thu?ing giài phóng mtt bang 
can cir vao don giá cac hang miic tuang ducmg va diêu kin cci the dé vn dung dan 
giá cho phü hçip. Truo'ng hçp cn thiet tién hành kháo sat do ye hin trng, xác djnh 
khôi 1ung thçrc tê lQp dir toán theo quy dinh hiên hành (hoc thuê ttx van, cá nhân 
có tu each pháp nhan) dê lam co so' xác djnh giá trj bôi thuo'ng. 

II. D(fN GIA BOI THUNG NHA, ViT KIEN TRUC, MO MA 

1. Don giá bi thtrO'ng nhà tim, nhà tranh tre: 
Bán I 

STT KET CAU NHA 
DON Vi 
TINH 

CHIEU CAO NHA 
CHIEU CAO 

2,7m 
CHIEU CAO 

>2,7m 

1 
Cot, kèo, dOn tay tre, mái lap ram. r, 
là mIa, vách ncra 

Dông/m2  
xây dirng 253.000 276.000 



9 

2 
Côt,kèo. dOn tay tre, mái lap ram, rt, 
la mia, vách ram dat 

Dong/m2  
xây dirng 

294.000 301.000 

Cot. kèo. dOn tay tre. mái mm, r, lá 
mIa, vách ToOc-xi 

Dong/m2  
xây dirng 

317.000 326.000 

Ct g&  kèo dOn tay tre, inái lap mm, 
r, lá mIa, vách Toóc-xi 

Dông/m2  
xây drng 

394.000 413.000 

Kèo tre go, mái lap ram, ra,  tuYng 
gach xi xây nghiêng, không trát. 

Bong/rn2  
xây dmg 

657.000 714.000 

6 
Kèo tre go, rnái lçp mm, ra, tu'Yng 
gch xi xây nghiêng. trát 2 mat. 

BOng/rn2  
xây drng 

913.000 971.000 

Kèo tre gO, rnái 1p mm. ra, tu'?ng 
gch xi xây nm, không trát. 

Dong/m2  
xây drng 

761.000 842.000 

8 
Kèo tre go, mái lap mm, ra. tng 
gch xi xây nm, trát 2 mat. 

BOng/rn2 
xây drng 

1.017.000 1.159.000 

Kèo tre, gO, dOn tay tre, mái mm, ra, lá 
mIa, urng xây gch 110 b tri. 

Dông/m2 
xay dxng 

1.448.000 1.645.000 

10 
Kèo tre, gO, dOn tay tre. mái ram, r, lá 
mIa. tuOng xây dá 250. 

Dng/m2 
xay dirng 

1.420.000 1.617.000 

Kèo tre, g& dOn tay tre, mái ram. r, lá 
mIa, tu'ng xay gach 220. 

Dng/rn2 
xây dirng 

1 .780.000 2.060.000 

12 
Cot thép, xà gO, vi kèo thép, rnái lçp 
ton, không cO rnng 

BOng/rn2  
xay drng 

286.000 

Ghi chü: Phân cp nhà theo Phu luc III. 

Hithng dn ap diing và di&u chinh dan giá t?i  Bang 1 cho các tru6ng hcip sau: 

- Di vâi nhà có kt cu tucing tr nhu s thir tir tü' 1 dn 11 ma có mái lçip 
Fibrôximang thl dugc cong them 34.000 dông/m2  xây dimg. 

- Bôi vâi nhà co kêt cau tuang tir nhu so thi'r tr tü 1 den ii ma có mái lçip 
ngói hoc lá gôi thi duc cong them 175.000 dong/m2 xây dimg. 

- Dôi vâi nhà có kêt câu tt.rang tr nhu so thi'r tr tü 1 den 4 ma có ct thép, kèo 
don tay tre, mái 1çp Fibrôximang thi duçyc cong them 49.000 dông/m2  xây drng. 

- Doi vâi nhà có kêt câu tuo'ng tir nhu so thir ti.r ttr 5 den ii ma có kèo thép, 
mái lçip ton thI dugc cong them 180.000 dông/m2  xây dimg. 

- Chiéu cao 2,7m tInh cho nhà cao ti1 2,lm den 2,7m. 
- Chiêu cao >2,7m tInh cho nhà cao trên 2,7m den 3,3m. 
- Nêu nhO han 2,lm hoc cao >3,3m thi duçc diêu chinh giãm (-) hoc tang 

(+) 10% dan giá bôi thiRng tuang üng. 
- Dôi vii nhà không có tuàng bao quanh hoac  tumg bao thiêu (kê Ca nha 

ban mái) thI giá tn cong trInh duçc diêu chinh giàm tuo'ng irng nhu sau: 

+ 1 m2  tung nira: 
+ 1 rn2  tuOng ram dat: 
+ 1 rn2  tung vách Toóc-xi: 
+ 1 m2  xây gtch xi nghiêng: 
+ 1 m2  xây gtch xi näm: 
+ 1 m2 xãygtch 110: 
+ 1 m2  xây gch 220:  

28.587 dng. 
50.612 dông. 
58.764 dOng. 
87.115 dông. 

123.684 dOng. 
177.623 dOng. 
3 10.999 dong. 
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2. Don giá bui thu*ng nhà thông diing: 

Bãng2 

STT KET CAU NHA DON VI 
TINH 

CHIEU CAO NHA 
CHIEU CAO 

3,3m 
CHIEU CÁO 

>3,3m 
Nhã ó' cp IV, mái ngói 22 viên/m2  
không có khu phi trong nhà. 

Dong/rn2  
xây drng 

2.409.000 2.582.000 

2 
Nhà i ctp IV, rnái ngOi 22 viên/rn2  Co 
khu phii trong nhà. 

Dông/rn2  
xay dirng 

2.680.000 3.003..000 

3 
Nhà cp IV. cot, kèo, xà go, câu 
phong, ly to g rnái ngOi 22 viên/rn 
không có khu phii. 

DOng/rn2 
xay drng 

2.642.000 2.784.000 

4 
Nhà cp TV, cot,  kèo, xà go, câu 
phong, ly to g&  mãi ngói 22 viên/m2  
CO khu phi trong nhà. 

Dong/m2 
xãy drng 

2.962.000 3.067.000 

Nhã I tang mái bang cap II, Cap 111 
khong cO khu ph trong nhà. 

Dng/m2 san 3.172.000 3.332.000 

6 
Nhà 1 tang rnái bang ap II, ap ifi 
cO khu phi trong nhã. 

Dng/m2  san 3.486.000 3.660.000 

Nhà & 2 tang rnái bang cap II, ap 
không có khu phii trong nhã. Dng/m2 sàn 3.3 11.000 3.486.000 

8 
Nhã & 2 tang mái btng ap II, Cap 
CO khu phii trong nhà. 

Dng/rn2  san 3.642.000 3.817.000 

Nhà & 2 tang cp II. cap iii kêt câu 
khung chju lc bang be tOng c& thép, 
tu&ng bao xay gch. san, rnái be tOng 
cOt thép d tai  ch. 

Dng/m2 sàn 4.993.000 5.151.000 

10 
Nhà & 3 tng cp II kt Câu xây gch, 
san panel, rnái bang. 

Dng/rn2  san 4.899.000 5.067.000 

11 
Nhà 0,  3 thng cap ii k& cau khung be 
tOng cot thép. tu'&ng bao xây gtch, san, 
rnãi be tOng cOt thép do ti ch6. 

Dng/m2 sàn 5.103.000 5.260.000 

12 
Nhà & cap i két câu khung be tong Cot 
thép, tu&ng bao xây gtch, san panel, 
mái bang. 

Dng/rn2 sàn 5.269.000 5.431.000 

Ghi chü: Phân cp nhà theo Phii liic III va cht luçing sü ding cUa ngôi nhà 
& theo Phij lic IV. 

Huàng dan áp ding va diu chinh Dan giá ti Bang 2 cho các tru&ng hap sau: 

- S thir tr 1 và 2: Nu lap ram, r, lá mIa thI dan giá giãm 175.000 dong/m2  
xây dmg; nêu lap Fibrô- ximang thI dan giá giàm 140.000 dông/m2  xây dmg; 

- Dôi vói nhà cO khu phi là bao gôm có khu phii cho môi tang, da tInh be 
phôt và be nu&c trên mái; riêng so thu tçr 2 và 4 khOng tInh b nu&c trên mái. 

- Tir so thir tr 9 den 12 nhà có khu phii. 
- Dôi v&i nhà Co tang khOng có khu phi giãm trü 331.644,0 donglm2  
- Dôi v&i nhà có thng mái lap ngói giam trir 402.913,0 dông/m2  so v&i máibäng. 
- Dôi v&i nhà có tang mái lap ton giâm tru 471.689 dông/m2  so v&i mái bang. 
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- Khi lucmg kt cu, vat kin tr11c trên mái nhu dan leo, chôi thang, gác xép, 
be rnxâc duçc tInh bô sung vào giá trj bôi thumg. 

3. Don giá bi thtrô'ng cong trInh phtic vu giáo diic, cong cong: 
Ban 

STT LOI, DC DIEM CONG TRINH DO VJ TINH DN GIA 
A Nhà tré, mãu giáo 

1 
Nhà khung tre, g& mái Ia mIa, ram ra, vách 

. 
Tooc- xi. 

2 Dong/m xay dung 644.000 

2 Nhà gach, go, mái lá mIa hoc ram ra Dông/m2  xây dimg 1 .772.000 
3 Nhà mt tang xây gçtch mái ngói. DOng/rn2  xãy dijng 2.154.000 
4 Nhá mt tang xây gch mái bang DOng/rn2  san 2.885.000 
B Trlr?rngh9c 
1 Nhà xây gtch rnt tang rnái ngói DOng/m2  xây dirng 2.208.000 
2 Nhà xây gtch rnt tang mái bang Dong/m2  san 2.93 1 .000 
3 Nhà xây gtch hai tang mái bang DOng/m2  san 3.395.000 
4 Nhã xay gch két hcp khung hai tang Dong/rn2  san 3.784.000 
C Nhà xi tam cong cong, gia dInh. 
1 Nhà xi tiêu thithng, xây gach, mái ngOi Bong/rn2  xây dirng 1.213.000 
2 Nhà xi tiêu thu?ng, xay gach, mãi bang Bong/rn2  san 1.644.000 
3 Nhà xi tir hoai xây gch mái ngOi. Dông/m2  xay dirng 1.931.000 
4 Nhà xi t%i hoai xây gch mái bang. Bong/rn2  san 2.315.000 

5 
Nhã tam xây gach mái ngói hay 

. . 
Fibro- xirnang. 

2 Bong/rn xaydu'n 1.038.000 

6 Nhàtãm rnái bang be tong cOt thép. BOng/rn2  san 1.389.000 
D NhàYt 
1 Nhà 1 tang cap iv mái ngói. BOng/rn2  xây dirng 2.20 8.000 
2 Nhà i tang xây gch mái bang BOng/rn2  san 2.93 7.000 

4. Don giá b11 thtrô'ng cong trInh nhà khung kt cu thép, nhà kho thông diing: 
Bãn 4 

STT DIC DIEM CONG TRiNH 
DONV4 DON GIA 

Nhà khung: Cot, vi kèo và xã g thép hinh khu do 
. 

12rn. rnai lçp ton, tuang xay gtch chi, nen do be 
tOng, chiêu cao >6rn. 

2 Bong/rn xay 
d g 

2.9 17.000 

Nhà khung: Cot, vi kèo và xà gè thép hlnhkhu d Bong/rn2  xây 
2 15rn, rnãi lap tOn. tuYng xây gich chi, nén dO be 

tOng, chiêu cao >6m. 
dirng 3.98 1.000 

Nhà khung: Cot, vi kèo va xa gO thép hInh khâu d Bong/rn2  xây 
3 18rn. rnái lap tOn, tithng xây gch chi, nên dO be 

tOng, chiêu cao >6m. 
drng 4.596.000 

4 Nhà I tang, khâu d 12rn, cao = 6rn: 
- Tumg gch thu hi mái ngOi hoic tOn DOng/m2  xây 

diin 
1.696.000 

- Tiing gich bè trij. kèo g rnái ton Dng/rn xây 
dirng 

1.800.000 

- Tung gach bô trii, kèo thép rnái tOn DOng/rn2  xây 
drng 

1.960.000 

- Tusng gch, ct be tOng ct thép ho.c thép, kèo 
thép, mái tOn 

Dng/m2  xây 
dirng 

2.466.000 
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Ghi chü: V9i loai nhà khác vi quy mô tti Bang 4 thI áp diing theo khoãn 
17, mic I, phân nay. 

5. Don giá bii thtrông vt kin trüc: 
Bang 5 

STT VT KIEN TRUC DON V TINH DON GIA 
1 Gãc xép be tong ct thép 

1.1 Nn lát gch lien doanh, trn lan san Dông/rn 865.000 
1.2 Nn lãt gtch lien doanh, tr.n quét vôi Dông/m2  833.000 
1.3 Nn lát gch hoa xi mang. trân Ian san Dông/rn2  78 1.000 
1.4 Nn lát gch hoa xi mäng, trn quét vOi Dng/m2  735.000 
2 Gác xép go 

2.1 G nhórn 3,4 dy 2cm, drn g Dng/m2  857.000 
2.2 G nhóm 5, 6 day 2cm, dm g D6ng/rn2  43 5.000 
3 Bphôt 

3 1 
B pht xãy gch chi Co day vã np be tong 
ctthép 

Dng/rn 2.244.000 

3.2 
B phôt xây gch chi CO day. nap xây gich 
chi 

Dng/m3  1.995.000 

Cu thang g. thép gOc dan giân. CO 2 con. 
tay vjn rng 0,6 ± 0,8m 

Dng/m 1.891.000 

Cu thang be tOng cét thép (BTCT)cO lng 
cuthangrng 1,8±2,5rn 

Dong/m 3.783.000 

6 
Câu thang BT cot thép thép ngàm vào 1 ben 
tung khong có 1ng cu thang 

Dông/m 2.466.000 

7 San gtch chi, gch iá nem. Dng/m2  132.000 

8 
San be tong xi, be tOng gch vO', be tong da 
rnt, lang vta xi mang 

Bong/rn2  166.000 

Gieng nu'âc ng be tong. gtch cu6n 70 Bong/md 775.000 
90cm 
Giêng nu'c UNICEF có cá b lang I9c, be 

10 
ch'a dung tich 3m3. san 2rn2  vã barn tay. 
- Sâu 30m Dng/cái 3.129.000 
- Sâu 31± 50m DOng/cãi 3.9 17.000 

- Sâu> 50m DOng/cai 5.500.000 
- Nêu không có be lang icc và b chO'a Dông/m 89.000 

11 H thông din chiu sang cho nhà: 
- Nhà cap IV, nhà tam 1% thng giá trj bi thu'ng nhà. 
- Nhà cap II, cp 111 di ni 2% tOng giá tr bi thu'ng nhà. 
- Nhà cap ii, cap iii di chIrn 3% tng giã trj bi thung nhà. 

12 H thong nu'âc sinh hott cho nba 
- Nhã cap iv 1% tang giá trj bôi thu?ing nhà. 
- Nhà cap ii,iii 3% tng giá trj bii thithng nhà. 

13 
B chüa nu'c sinh hot xây gach  chi: Tmnh 
riêng cho day b, thành b và nap be. 
-Dáybê: 
+ Day xây gch chi dat  chim trong dt. DOng/m2  day 605.000 

+ Day he tOng dat  chirn trong dt. BOng/rn2  day 699.000 
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+ Day xây gach chi dat ni trën dt. 
+ Day be tOng dat trCn rnt dat. 
- Thãnh be: 
+ Thành be xây trOng 65mm. 
+ Thành be xây tung 110mm. 
+ Thành be xây tithng 220mm. 
+ Thành be xây ti.thng 330mm. 
+ Thành be xay dá <=600mm 
+ Thành be xay dá >600mm 
-Napbê: 
+ Nap be xây gach. 
+ Nap be do be tOng. 

Doug/rn2  day 
DOug/rn2  day 

Dông/m2 thanh 
Dong/m2  thành 
Dong/m2 thanh 
Dong/m2  thành 
Dông/m2 thãnh 
DOng/m2  thành 

Dong/m2  nap 
DOng/m2  nap 

291 .000 
400.000 

2 10.000 
279.000 
410.000 
550.000 
521.000 
5 15.000 

273.000 
474.000 

14 
Vt kiên triic tfnh theo khi xay gtch chi cO 
chiêudây tung: 
- Chiëu day <220mm Dông/m 1 .538.000 
- Chiêu day ?220mrn Dng/m3  1.365.000 

15 Vat kiên trüc tInh theo khM xay gtch xi Dng/m' 662.000 
16 V1t kiên trñc tInh theo khôi xay dá Dng/m 1.187.000 
17 Be tOng do tai  ch khong ct thép Dng/m3  1.929.000 
18 Be tong do tti ch cO c& thép Dng/m3  2.948.000 

19 
ChOi cu thang, rnái BTCT, tu'mg 220 cao 
2,3± 2,7m 

2 Dong/m 2.205.000 

20 
ChOi cu thang, mái ngói, tithng 220 cao 
23-- 2,7rn 

Dong/nr 1.699.000 

Ghi chü: 
Vt kiên trüc bAng thép (tuYng rAo, cong...) theo thông báo giá S Xâydimg 

thai diem 1p x (nhân) t' 1 % chat lucmg giátrj con lai - (trü) giá trj thu hôi (ap 
ding cho cã 02 triRng hçip theo diem 1.1 và diem 1.2, khoAn 1, mi.ic I, phân nay). 

6. Don giá bi thtrO'ng di chuyn mu ma: 

Bãn 6 
STT LOAI MO MA D€N V!  TINH DJN GIA 

1 Mãhungtáng. Dung/m 6.192.000 
2 Mâcáttáng. Dung/m 4.340.000 
3 MA cAt tAng chua cO ngithi nhan. Dung/m 3.099.000 

Ghi chü: 
- Bia dA kIch thuóc 350x450mm: 150.000~200.000 dông/bia. 
Cong vic di chuyên mô mA bao gôm: Xiên thAm dO, dào hoc rüa, chi phi 

mua tiêu sành; các chi phi hucmg hoa theo tçic 1, vn chuyên di noi khAc theo quy 
djnh, chôn cat hoàn chinh. TInh bôi thu?ing mt lan theo bAng giá. 

- NhUng ngôi m có xây duçic tinh b sung chi phi xây di.xng laj  theo dung 
thuc trang và theo dan giA vat lieu xay dung bInh quân tii chân cong trinh xây 
dimg ca bAn a dja phuang ti thai diem bôi thuO'ng. 

- Truirig hçp da phucing ncd giAi phong m.t bAng không cO dat bô tn mô 
mA thi duçic phép mua dat vi trI theo quy hoach chung cUa dja phucmg, giá dat 
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theo giá quy djnh. Din tIch bi thuOng di vi m hung tang 4,0m2; m cat tang 
2,5m2. H gia dinh có nhu call 1ón han thl tir bö kinh phi. 

- Mo xay có kiên trüc däc bit: To chiirc lam nhim vii bôi thumg, giãi 
phong mt bang 1p  dx toán hoac  thuê dan vj Px van dU nãng 1rc 1p  dir toán g1ri 
PhOng quãn 1 xây dimg (PhOng Quãn 1 do thj hoc Phông Kinh tê và H tang) 
thâm tra truâc khi trInh Hi dOng phê duyt. 

Phãn III 
TO CH1C THIYC HIIN 

1. S Xây dirng chü tn, phi hçip vi các SO, Ngânh cO lien quan hung dn 
thçrc hin Dan giá bôi thuông nay. 

2. Trong qua trinh thc hin, nu có vuàng mac, S Xây dirng báo cáo Uy 
ban nhân dan tinh xem xét, giãi quyêt./. 

TM. uc BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Nguyen Xuân Bong 

KÝ BỞI: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ
NAM
CƠ QUAN: TỈNH HÀ NAM
THỜI GIAN KÝ: 31/12/2019 19:54:01
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Phu luc I 
TIKfl GIAN TINH KHAU HAO 

CUA CONG TRiNH XAY DuNG 

STT LOAI CONG TRINH 
THI GIAN T!NH 

KHAU HAO 
(Nàm) 

1 Nhàtam 8 

2 

Nhà mt thng mái ngói hotc mái ton (không áp diing cho 
nhà xithng và kho thông diing quy djnh tui bang suât von 
dâu tu xay di.xng cong trInh do b xây dçmg cong ho) 
tuèng bao quah xây gtch chiêu cao 16n hon 3 m (khong 
tInh chiêu cao phân thu hôi) 

15 

Nhà 1 tang mái bang be tong cot thép hoc mái bang be 
tong cot thép trên lç'p tOn, lgp ngói; Nhàxtthng và kho 
thông ditng quy dnh tti bang suât von dâu tu' xây dirng 
cong trInh do Bô Xây dçmg cOng b6 

25 

Nhà 2,3 tang tuô'ng xây gach, mái bang be tong cot thép 
hoc mái bang be tong cot thép trên lçp ton l'p ngói 

50 

5 Nhà 4 thng tr len 80 

6 Kho chüa, b chüa, bâi d, san chai, san th tháo, b boi 20 

7 Các vt kin trüc khác 10 

Phu 1iic II 
HI sO BOI THU (NG THEO KHU VIIC XAY D1)'NG 

STT KHU VVC  XAY DUNG HI SO KHU VUC 
1 KhuvçrcnOngthôn 1,00 
2 Khu vuc thi trân, huyn ly 1,05 
3 Khu virc giáp ranh thj trân, huyn ly 1,00 
4 uvircnithànhphôPhüL 1,15 
5 Khu vrc giáp ranh ni thành phô Phü L 1,10 
6 KhuvçrcxäBaSao,KimBáng 1,15 
7 KhuvuccácxäcOnüidávôi 1,10 
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Phu luc III 
PHAN CAP NHA 

1.Nhàtm: 
Vt lieu chü yéu tranh tre, luông nra, go không chông cháy dugc, không thu 

hôi ducc 4t lieu, xây bang vt lieu ré tiên và niên han  sü diing drni 5 näm. 

2. Nhà cp IV: 
- Chat luçmg sü ding: thâp (bac IV). 
- Chat luçmg xay dmg cong trInh: 

+ Niên hn sir dçing <20 nàm (bac IV). 
+ Bâc chju km bc V. 

- Móng xây bang dá, gch chi vüa tam hçp. 
- Tumg xay gch dày 220 vUa tam hçip hoc vüa xi màng. 
- Nên lang vüa xi mang, lát gch chi, gch hoa xi mang, gch men... 
- CüagnhómV. 
- Mái lçip ngói, Fibrô-ximàng, ton hoc trân rihira. 
- Cong trInh không chông cháy duçrc. 

3. Nha cap III ± cap II: 
- Chat luçing sü diing: Trung bInh hoc khá. 
- Chat krçrng xây dmg cong trInh: 

+ Niên hn sir dung 20±100 näm. 
+ Bâc chju km bc IV hoac III. 

- Nên sr l bang cc tre, g hoc bang cat. 
- MOng xây bang gch dc vüa XM, hoc be tong cot thép. 
- TuOng xây gach dày 220mm, vüa tam hçp hoac vüa xi mang. 
- Nên san lát gch men. 
- Cira di, c11a so go nhóm III (neu lànhà cap II h thông cira 2 lop). 
- Mái ngói ho.c mãi bang be tong cot thép. 
- Cong trInh khOng the chãy nhanh hoc chông cháy duçc. 

4. Nha cap I: 
- Chat lugng si:r diing: Cao (bc I). 
- Chat luçmg xây drng cong trInh: 

+ Niên han  sü dng trên 100 nàm, tr 6 tang trO' len (bc I). 
+ Bãc chiu kra bâc I hoäc II. 

- Nn sir 1 bang ccc be tong cot thép. Mong be tong cot thép. 
- Nhà khung be tong cot thép chju 1rc, tumg xây gch dày 220mm. 
- Cira di, cira sO go nhóm II trong kInh ngoài chap, có khuOn. 
- San mái bang be tong cot thép, trân lam bang vt lieu khOng cháy. 
- Cong trInh có h thông chông cháy. 
- Co lap dt thang may và các thiêt b phiic v1i. 
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Phi luc IV 
BANG CHAT LIY1NG ST DJNG CUA NGOI NHA 

Chat hrqng 
sfr diing 

Mire d tin nghi 
sfr ditng 

Mfrc do hoàn thiên 
b mt ben trong, 

ben ngoài nhã 

Mire d trang thiet bj 
din, ntthc 

Bad Cao: 
Co dU cad phông: NgU, an, 
tip khách, bêp, ye sinh 
riêng bit và cUng tng vâi 
can ho. 

Cao: 
Sir dçing các loçti 
vat 1iu hoàn thin 
(trát p lát) và trang 
trI cp cao 

Cao: 
- Co dy dü thiêt bj 
diên, rnthc, ye sinh. 
- Cht h.rçmg thit bj 
cao cp. 

Bâc II 

Tuang cti cao: 
Co các phOng ngU, sinh 
hoat, bêp, v sinh riêng bit 
và cUng tang vâi can h 

Tumg dôi cao: 
Co sü diing mt s 
vt 1iu p trang trI. 

Tuang di cao: 
- Co dy dü thit bj 
din, nuó'c, v sinh. 
- Chat lucmg thit bj: 
Tot. 

Btc III 

Trung binh: 
- PhOng ngü, phOng 
hot, bêp sü ding riêng va 
cüng tang vâi can h. 
- PhOng v sinh chung cho 
nhiu can h và CO the khác 
tang. 

Trung bInh 

Trung binh: 
- Cap din, cp nuàc 
tó'i tmg can h, trng 
phOng. 
- Chat luçing thit bj 
ye sinh: Trung bInh. 

Btc IV 

Mirc ti thiu: 
- Chi có 1±2 phOng si:r 
diing chung 
- Bêp, v sinh sr diing 
chung cho nhiu can h. 

Th.p: 
Chi trát vtta, quét 
vôi không có op lát. 

Mtrc tOi thiu: 
- Cp din chiu sang 
cho các phOng. 
- Cp nrnc chi tói 
bp, v sinh tp 
trung. 
- Chat luçing thit bj 
v sinh: Thâp. 
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Phu tue V 
CACH XAC DINH MUC DQ BOI THT1NG, 

GIAM TUOI THO CONG TRINH 

Gbol thu*ng = Gsü.a chUa + bü giäm tuôi thQ 

Trong do: 
- Gs a cha = Giá trj xây dirng süa chüa cong trInh bj thit hi. 
(ChInh là kinh phi dir toán sUa chüa hçrp li). 
- bU giâm tui thç  = Gtnràc XDCT - (trü) Gsau XDCT 
+ Gtnràc  XDCT = GXD mâi x (nhan) (1- (trr) sO näm si:r diing/sO 11am tuôi th9 

theo quy djnh) 
+ Gsau XDCT = Gtrijâc  XDCT X (nhan) (1 Gs&a  chca/GXD mói) 

XDCT: Là giá trj cOn li cUa cOng trInh, vt kiên tri1c ti thai diem chua 
bj hu hông 

Gsau  XDCT: Là giá trj cüa cOng trinh sau khi dà si1a chüa khäc phic phn hu 
hông 

GxD mai: Là giá trj xây dimg mOi cüa cOng trInh theo dan giá quy dnh trong 
biêu. So nàm sirdiing : tInh tr nàm hoàn thành cong trInh ti thai diem den bü. 

So nàm tuôi th9 theo quy djnh: Là so näm cOng trInh ton tti da khâu hao 
hêt theo thông tu sO 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/20 18 cña B Tài chinh ban 
hành chê d quãn 1, tInh hao mOn tài san cô djnh. 

Trich dn mt so loui hing m1ic nhu sau: 
+NhàcâplV : TuOith9 15 näm. 
+ Nhà cap iii : Tuôi tho 25 näm. 
+Nhàcâpll : Tuôith9 50 näm. 
+ Nlhà cap I, däc bit : TuOi tho 80 näm. 
+ Kho chi'ra, be chüa, câu dumg, bãi do, san phai : Tuôi th9 20 nàm. 
+ Các vat kiên tróc khác : TuOi tho 10 nam. 


