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HƯỚNG DẪN NHẬP GIÁ THÔNG BÁO. 

 

Khi lập dự toán, Giá tại thời điểm làm công trình có sự thay đổi với giá tại thời 

điểm ban hành đơn giá, người lập phải nhập thông báo giá vào để tính chênh lệch vật tư 

(nếu áp dụng phương pháp tính chênh lệch) hay tính giá hiện trường. 

Giá hiện trường = giá thông báo + cước vận chuyển (nếu có) 

Chênh lệch giá = giá hiện trường - giá gốc (giá tại thời điểm ban hành đơn giá) 

 Để nhập giá Thông báo người dùng lựa chọn Sheet Giá Thông báo  

 

Sheet Giá Thông báo hiển thị đầy đủ các vật tư dùng trong công trình, với 2 cột giá 

tương ứng là Giá Gốc và Giá thông báo (TB).  

Nếu muốn nhập thêm hệ số cho vật tư, Check chọn Hiện cột hệ số để nhập. 
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 Giá gốc: Giá của vật tư tại thời điểm ban hành đơn giá. 

 Giá TB: Giá tham khảo thị trường tại thời điểm làm công trình. Ban đầu, chương 

trình sẽ lấy gía TB = giá gốc 

Tùy vào lựa chọn cách tính của người dùng và nguồn dữ liệu lấy giá thông báo, 

Delta hỗ trợ các thao tác nhập giá thông báo. 

 

Bấm phải chuột sheet Giá Thông báo menu chức năng của chương trình hiển thị 

như hình trên. Chúng tôi sẽ lần lượt hướng dẫn các thao tác sử dụng các mục này. 

Sau đây là các cách nhập giá thông báo 

 Nhập giá thông báo trực tiếp sheet Giá thông báo 

 Lấy giá thông báo từ các dữ liệu có sẵn (bảng giá thông báo đã tạo, file công trình 

cũ, hoặc file dự toán từ các phần mềm khác). 

 Tự động tính nhân công theo nghị định 205 

 Tự động tính giá ca máy thi công theo thông tư 06/2010 
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1. Nhập trực tiếp 

 

Tương ứng với mỗi vật tư, nhập giá thông báo tại cột giá vật tư. Chương trình sẽ 

hiển thị màu cho vật tư có sự thay đổi về giá so với giá gốc ban đầu. 

Sau khi nhập xong phần giá thông báo cho vật tư, muốn lưu lại bảng giá vật tư này 

cho công trình sau dùng tiếp. (xem mục Lưu giá thông báo). 

2. Lắp giá thông báo từ bảng có sẵn. 

Bấm phải chuột vào sheet Giá Thông Báo chọn  Lắp giá thông báo từ tệp đã lưu .  



Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Delta - 8.x                               www.xaydung.net.vn 

Hướng dẫn nhập giá thông báo                                                                                      - 5 - 

Màn hình hiển thị  

 

 Chọn bảng giá thông báo. 

 Check chọn các loại vật tư cần lắp giá: Vật liệu, nhân công, Máy thi công. 

 Bấm nút Cập nhật cột giá TB để chương trình thực hiện lắp giá thông báo cho các 

vật tư dưới sheet Giá thông báo 

3. Lấy giá thông báo từ công trình cũ. 

Với tính năng này, người dùng có thể tận dụng phần giá của vật tư đã được nhập giá 

thông báo của file dự toán đã làm trước đó để áp dụng tính giá cho file hiện tại.  

Người dùng bấm phải chuột vào sheet “Giá thông báo” và chọn mục  Lấy giá 

thông báo từ công trình cũ (.dtc8) 

- Tìm đường dẫn tới thư mục mở file công trình cũ 
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 Người dùng bấm vào mục Chọn tệp DTC: Chọn đường dẫn cho công trình cũ 

(.DTC8).  Bấm nút “ Open”.  

Chương trình sẽ tự động lấy giá thông báo của các vật tư tương ứng với file hiện tại 

để lắp giá thông báo. 

4. Lấy giá thông báo từ file dự toán khác. 

Đây là một tính năng vượt trội của Delta. Tính năng này giúp người dùng có thể lấy 

giá thông báo từ một file excel xuất ra từ phần mềm dự toán khác.(Với yêu cầu các tên vật 

tư của các phần mềm khác phải tương đồng nhau). 
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Để thao tác tính năng này người dùng bấm phải chuột vào sheet “Giá thông báo” 

và chọn mục Lấy giá thông báo từ file dự toán khác. Xem hình sau: 

 

Chọn đường dẫn chứa file dữ liệu cần lấy. 

Chọn dữ liệu của phần mềm: Delta, Acitt, G8, Escon,... 

Nhập các cột lấy các thông số tương ứng 

+ Tên Sheet Lấy Giá thông báo 

+ Dòng bắt đầu lấy dữ liệu 

+ Cột chứa tên vật tư. 

+ Cột lấy giá thông báo. 

+ Chọn thành phần lấy giá: Vật liệu, nhân công, máy? 
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Sau đó bấm Cập nhật chương trình sẽ thực hiện lấy giá thông báo. 

Với tính năng “Lấy giá thông báo từ file dự toán khác” người dùng có thể lấy giá 

của các phần mềm khác một cách dễ dàng ( các phần mềm như Dự toán Aitt, Escon 2011, 

Dư toán G8, Eta ..vv.). 

5. Lưu giá thông báo (Dùng cho công trình khác). 

Sau khi đã thực hiện các bước nhập giá thông báo người dùng có thể lưu giá thông 

báo lại để dùng cho công trình khác.  

Người dùng bấm phải chuột vào sheet Giá thông báo sau đó chọn “Lưu cột giá 

thông báo vào tệp giá TB (Dùng cho công trình khác)”. Sẽ xuất hiện cửa sổ sau: 

 

 Chọn  file giá thông báo: dữ liêụ giá thông báo sẽ được ghi vào file giá thông báo 

có sẵn. 

Lựa chọn thành phần lưu giá thông báo: Vật liệu, Nhân công, Máy thi công. 

 Bấm Lưu vào cơ sở dữ liệu: Chương trình sẽ thực hiện lưu theo lựa chọn 
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6. Thêm bảng giá thông báo mới 

 Mục đích: Tạo ra một bảng giá, tùy chỉnh bảng giá sử dụng nhiều lần cho các công 

trình. 

 Với tính năng này người dùng có thể tạo một bảng giá thông báo mới hoàn toàn 

hoặc dựa theo bảng giá cũ của tỉnh. 

 

Tại sheet Giá Thông báo, có icon biểu tượng Thêm/ Sửa bảng giá TB 

Chương trình hiển thị form Thêm sửa giá thông báo 

Chọn chức năng Thêm bảng giá thông báo mới (hình dưới) 

- Nhập tên bảng giá thông báo mới. 

- Nhập ghi chú cho bảng giá thông báo. 

Lựa chọn 

+ Kế thừa bảng giá hiện tại: Bảng giá mới sẽ lấy các giá trị của bảng giá thông báo 

đang được chọn 

+ Kế thừa bảng giá gốc: Giá thông báo sẽ lấy theo bảng giá gốc được chọn của tỉnh 

đang làm công trình. 
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7. Tính giá nhân công theo nghị định 205. 

Giá nhân công trên công trình sẽ được tự động tính ra giá trị theo nghị định 205 (hệ 

số lương cơ bản, cách tính). 

Để giá trị tính toán được đúng và chính xác, các thông tin cần được cung cấp đầy đủ 

và chính xác. 

Ở sheet Đầu vào, dữ liệu tính bù giá ca máy và lương nhân công lái máy: 
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 Lương tối thiểu chung gốc, lương tối thiểu vùng gốc: 

 Là lương tại thời điểm ban hành bộ đơn giá áp dụng. phần dữ liệu này, chương trình 

sẽ tự động hiển thị với từng bộ đơn giá 

8. Tự động tính giá nhân công theo thông tư 01/2015 

Giá nhân công trên công trình sẽ được tự động tính ra giá trị theo thông tư 01/2015 

(hệ số lương cơ bản, cách tính). 

Sheet đầu vào người dùng nhập giá trị lương vùng làm công trình. 
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9. Tự tính máy thi công theo thông tư 06/2010. 

Giá ca máy trên công trình tự động tính ra giá trị khi lựa chọn chức năng này. 

Chương trình tính trực tiếp giá ca máy dựa trên: 

+ Nguyên giá thông tư 06/2010 

+ Định mức ca máy thông tư 06/2010  

+ Lương tối thiểu chung và vùng mới sheet đầu vào cung cấp. (Cách tính lương và 

hệ số lương cơ bản theo nghị định 205/2004) 

+ Nhiên liệu hiện trường cung cấp ở sheet Đầu vào. 

10. Tự động tính và lắp máy (điều chỉnh nhóm NC theo TT01/2015) 

Chương trình tính trực tiếp giá ca máy dựa trên: 

+ Nguyên giá thông tư 06/2010 

+ Định mức ca máy thông tư 06/2010 - Có điều chỉnh nhóm theo TT01/2015 
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+ Lương vùng mới sheet đầu vào cung cấp. (Cách tính lương và hệ số lương cơ bản 

theo TT01/2015) 

+ Nhiên liệu hiện trường cung cấp ở sheet Đầu vào. 

11. Quản trị giá thông báo.  

 

Dữ liệu/ Thêm sửa giá thông báo. 

Form Quản trị Giá thông báo mục đích tạo mới bảng giá, chỉnh sửa bảng giá 

thông báo mới. 
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Chọn tỉnh cần thao tác dữ liệu giá thông báo: Tất cả các bảng giá thông báo có 

trong thư mục của tỉnh sẽ hiển thị trong danh sách  

Chọn bảng giá thông báo: Chọn bảng giá thông báo nào thì các vật tư có trong bảng 

giá thông báo đó sẽ hiển thị trên lưới. 

Lọc dữ liệu theo từng loại vật tư để tiện theo dõi thao tác  

a. Thêm mới vật tư 

 

Nhập đầy đủ các thông tin cho vật tư thêm.  

Bấm Thêm  để thêm mới. 
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Các lưu ý khi thêm mới để bộ mã vật tư dễ nhìn và theo cấu trúc của Delta: Các mã 

vật tư là 5 số, Vật liệu là 5 số, Delta đang có các mã với số chẵn, khi thêm mới người dùng 

nên nhập các số lẻ. Phần nhân công: Nxxxx. Ví dụ N1357: tương ứng là nhân công bậc 

3,5/7 nhóm 1. Phần máy: Đầu mã là Mxxxx 

b. Sửa vật tư 

Chọn vật tư cần sửa, sửa các thông tin cho vật tư.  

Bấm sửa để cập nhật thông tin vừa sửa. 

c. Xóa vật tư 

Chọn vật tư cần xóa, chọn xóa. Vật tư sẽ bị xóa khỏi file giá thông báo. 

d. Tệp tin/ Tạo bảng giá mới 

Xem hướng dẫn tạo bảng giá thông báo mới 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC & VIỄN THÔNG DELTA 

Địa chỉ Tầng 2 - Nhà A nhà khách Victoria Số 6/14 - Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại Fax: 043 555 8765 – Tel: 043 555 8764    Website: http://xaydung.net.vn/ 

 

http://xaydung.net.vn/

