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I. - Tính cước cơ gới 

1. Các phương pháp tính cước cơ giới 

 Hiện tại có 3 phương pháp tính cước đang được áp dụng: 

 Tính theo quyết định 89/2000 – Điều chỉnh giá theo địa phương. 

 Theo loại phương tiện ( 5T, 10T, 12T). 

 Tính trực tiếp theo báo giá, người dùng trực tiếp đưa giá vào. 

 Để tính cước cơ giới người dùng thực thiện theo các bước sau: 

 Ở sheet Tiên lượng bấm check chọn Có tính cước cơ giới 

 (Bấm F3 để hiển thị lại tab hao phí này) 

 

 

 

 Hoặc vào  Menu công trình/ Thêm sửa thông tin công trình 

       - Check chọn Có tính cước cơ giới 
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 Bảng Cước CG hiển thị. Bấm vào sheet. 

 Sau đó vào menu Công trình/ Tính cước vận chuyển 

 Hoặc Bấm phải chuột chọn phương pháp tính cước và bảng cước 
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 Check chọn Tính riêng từng hạng mục nếu muốn tính cước riêng cho các hạng mục. 

 Lựa chọn phương pháp tính cước phù hợp 
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2. Tính theo quyết định 89/2000 - Điều chỉnh theo giá địa phương 

a. Chọn bảng cước 

 Mặc định phần mềm sẽ tính cước theo quyết định 89/2000 - Theo phương pháp tổng cự 

ly. 

Để chọn bảng cước khác: 

 -  Bấm phải chuột trên sheet CuocCG. 

-   Chọn chọn phương pháp tính cước Tính theo quyết định 89/2000 - Điều chỉnh giá 

theo địa phương 
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 Bấm Lọc theo tỉnh: chương trình lọc những bảng cước của địa phương đang  

  làm dự toán. 

 Chọn Hiển thị toàn bộ bảng cước: Chương trình hiển thị tất cả các bảng cước  

  của các tỉnh. 

 Chọn các thông số tính cước:  

 + Có tính bốc dỡ 

 + Có tính hao hụt 

 + Có tính chi phí bảo quản 

 + Có tính vận chuyển nội bộ. 

 Bấm Cập nhật để chương trình thực hiện 

b. Các thông số tính cước 

 

 

(1)  Nhóm hàng: Các vật tư cơ bản Delta đã sắp xếp vào các nhóm hàng phù hợp.  

Người dùng có thể tùy chỉnh chọn lại nhóm hàng phù hợp.  

Phần nhóm hàng này nhằm xác định để lấy định mức bốc dỡ thủ công. 
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(2) Loại phương tiện: Lựa chọn phương tiện vận chuyển vật tư để xác định định mức bốc 

dỡ thủ công: Xe ben, xe thùng, ... 

(3) Bậc hàng: Các vật tư đã được phân thành các nhóm bậc hàng phù hợp. Nếu có vật tư 

nào chưa có, người dùng bấm chuột lựa chọn. 

(4) Cự ly (Km):  Với mỗi vật tư, ứng với các cung đường, nhập quãng đường vận chuyển 

vật tư tương ứng. 

(5) Nhân công bốc dỡ: Giá nhân công bốc dỡ được chương trình tính với giá tại thời điểm 

làm dự toán. Lựa chọn nhân công bốc dỡ: nhân công 3,0/7 hay 2,5/7. Để xác định đúng giá nhân 

công này, người dùng qua sheet Đầu vào nhập các giá trị phù hợp 

 

 

(6) Thuế VAT: Giá trị thuế VAT áp dụng cho bảng cước sử dụng tính cước. Với mỗi bảng 

cước, Delta đã có các giá trị VAT tương ứng. 

(7) Tỷ trọng: Là trọng lượng đơn vị vật liệu ở trạng thái tự nhiên, sử dụng để tính toán 

năng suất xếp dỡ, trọng lượng vận chuyển (tham khảo trong định mức 1784 ban hành ngày 

16/08/2007) 

 Lưu ý: Chương trình khi nhập xong cự ly vận chuyển, kết quả tính toán có trạng thái 

#NA, người dùng kiểm tra lại các thông số trên. 

c. Chèn thêm các loại cước khác 

 Trong quá trình vận chuyển gặp các trường hợp đặc biệt, chương trình hỗ trợ các 

trường hợp vận chuyển đặc biệt 
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 Bấm phải chuột vào phần vật tư có tính vận chuyển đặc biệt / Chọn Chèn thêm các 

loại cước đặc biệt 

 

 

Tích chọn vào các trường hợp muốn thêm, tùy chỉnh các giá trị phù hợp và ấn cập nhật 

  

 

 Để thêm chi các loại chi phí như phí bốc dỡ, hao hụt, bảo quản … Người dùng bấm 

phải chuột trên sheet Cuoc CG và chọn các chi phí cần thêm vào. 
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 Sau khi nhập cước cho các cự ly, muốn bảng cước hiển thị gọn gàng, phải chuột tùy 

biến hiển thị Ẩn cự ly không tính cước,  Ẩn các vật tư không tính cước. 

 Hiển thị lại các vật tư bấm phải chuột lựa chọn Hiện lại toàn bộ vật tư. 

3.  Theo loại phương tiện (5 tấn, 10 tấn, 12 tấn) - Quảng Ninh  

 Chọn phương pháp tính cước: Theo loại phương tiện 

 Các vật tư có trong công trình sẽ hiển thị đầy đủ sang sheet CuocCG 
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 Chọn loại phương tiện vận chuyển: Ô tô 5T, 10T, 12T.  

 Nhập cự ly tương ứng cho các vật tư (theo km). 

  

 Chọn lại các nhóm hàng phù hợp. 

 Nhập tỷ trọng vật liệu nếu chưa có giá trị. 

4. Tính trực tiếp theo giá, người dùng trực tiếp đưa vào 

 Nhập trực tiếp giá vận chuyển cho các vật tư trong công trình. 

II. Tính cước thủ công 

 Để bật bảng cước thủ công, ở sheet tiên lượng tích vào mục Có tính cước thủ công  
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 Hoặc vào Menu Công trình/ Thêm sửa thông tin công trình  check chọn Có tính 

cước thủ công 
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5.  Tính cước theo hướng dẫn 169 - Điện Biên 

6. Tính cước theo 1778/2007 

 

 

 Mặc định chương trình khi chọn phương pháp tính theo 1778/2007 này sẽ có chọn tính: 

 Có tính bốc dỡ thủ công. 

 Có tính vận chuyển thủ công khiêng vác. 

 Có tính vận chuyển bằng cải tiến, thuyền bè. 

 Các vật tư trong công trình không tính 1 trong các loại cước trên, bấm check để bỏ chọn, 

chương trình sẽ không cho hiển thị loại cước đó. 

 Phần bốc dỡ thủ công: người dùng lựa chọn nhân công bốc dỡ tương ứng. 

 Nhập các cự ly (m) cho phần vận chuyển bằng gánh bộ khiêng vác, hay vận chuyển bằng cải 

tiến, thuyền bè vào các ô màu xanh tương ứng. 

 Tương tự CuocCG, những vật tư chưa có tỷ trọng, hoặc tỷ trọng chưa phù hợp, người 

dùng nhập ở cột tương ứng. 
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7. Tính cước theo giá người dùng tự nhập 

 Người dùng tự nhập giá cước vận chuyển bộ của từng vật tư. 

III. Thêm sửa cước vận chuyển 

8. Thêm/ sửa bảng cước mới 

+ Vào menu Dữ liệu/ Thêm sửa bảng cước. 

+ Nhập tên bảng cước  

+ Ghi chú cho bảng cước 

+ Thuế VAT (nếu có). 
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9. Chỉnh sửa bảng cước 

+ Chọn loại cước 

+ Chọn bảng cước cần sửa 

+ Người dùng sửa trực tiếp giá trị vào bảng cước 

IV.  In cước vận chuyển 

 Để in bảng cước vận chuyển tương tự như các bảng khác người dùng bấm vào biểu 

tượng  trên thanh công cụ để xem bản in sau đó ấn vào  để in bảng cước. 
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