
Hướng dẫn thêm/sửa đơn giá – quản trị dữ liệu người dùng 

MỤC LỤC 

A. Thêm sửa đơn giá ........................................................................................................4 

1. Màn hình tab Đơn giá .....................................................................................................4 

2. Thêm một công tác .........................................................................................................5 

3. Sửa công tác ....................................................................................................................7 

4. Xóa công tác ...................................................................................................................9 

B. Thêm sửa định mức ...................................................................................................10 

1. Thêm mới một mã định mức ........................................................................................10 

2. Sửa định mức ................................................................................................................14 

3. Xóa định mức ...............................................................................................................15 

C. Thêm sửa Từ điển vật tư (TĐVT) .............................................................................16 

1. Thêm mới vật tư ...........................................................................................................16 

2. Sửa vật tư ......................................................................................................................17 

3. Xóa vật tư: ....................................................................................................................18 

D. Thêm sửa phụ lục vữa (PLV) ....................................................................................18 

1. Thêm mới PLV .............................................................................................................20 

2. Sao chép và tạo mới PLV .............................................................................................20 

3. Sửa PLV........................................................................................................................22 

4. Xóa PLV .......................................................................................................................22 

E. Thêm sửa giá vật tư ...................................................................................................23 

F. Thêm bộ đơn giá mới ................................................................................................24 

1. Mục đích .......................................................................................................................24 

2. Thao tác ........................................................................................................................24 

3. Tạo bộ đơn giá mới hoàn toàn. .....................................................................................25 

4. Tạo bộ đơn giá mới dựa trên bộ đơn giá đã có .............................................................27 



G. Tính lại toàn bộ đơn giá ............................................................................................28 

1. Mục đích .......................................................................................................................28 

2. Thực hiện ......................................................................................................................28 

H. Thêm đơn giá người dùng. ........................................................................................29 

1. Mục đích .......................................................................................................................29 

2. Thao tác ........................................................................................................................29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Với Delta 8.X  việc Thêm/sửa đơn giá, định mức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều để có 

thể tạo ra một đơn giá như mong muốn.  

 Để mở cửa sổ thêm/sửa đơn giá – quản trị dữ liệu.  

Người dùng vào menu Dữ liệu chọn Thêm/Sửa đơn giá định mức, phụ lục vữa 

 

 

 

Chương trình sẽ hiển thị màn hình Quản trị dữ liệu 8.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.  Thêm sửa đơn giá 

 

 

1. Màn hình tab Đơn giá 

Ở màn hình Quản trị dữ liệu 8.x 

- Chọn tỉnh/ thành phố hoặc đơn giá chuyên ngành cần làm việc. 

- Chọn bộ đơn giá cần làm việc. 

- Chọn tab Đơn giá 

- Có 4 màn hình chính để người dùng theo dõi: 

+ Lưới thể hiện đầy đủ các công tác trong bộ đơn giá của tỉnh đang được chọn (Màn 

hình đơn giá). 

+ Lưới hiển thị đầy đủ mã định mức, tên - đơn vị của bộ định mức tỉnh đang chọn. 

+ Lưới hiển thị chi tiết thành phần định mức của mã công tác chọn. 

+ Màn hình phía trên hiển thị thông số của một công tác (Tên, giá trị đơn giá, Mác vữa, 

loại công tác....). 



+ Kích chuột chọn công tác nào trong Màn hình đơn giá sẽ hiển thị lên 3 màn hình 

2. Thêm một công tác 

 Chức năng số (1) 

 Mục đích: Thêm mới một mã công tác theo yêu cầu. 

 Nhập các thông số bôi màu xanh như hình dưới (Tên Mã công việc, mã định mức, 

Tên công việc, đơn vị tính) 

 

 

 

 Chọn mác vữa:  

Mác cho PC30, mác vữa PC40 (phần này phải chọn đúng vì phục vụ cho phần 

chuyển đổi PC30 - 40 trong phần mềm) 

Một mẹo nhỏ trong mục này là vữa được ban hành trong xây dựng có các quy tắc 

30 và 40 như sau: 

Với Cấp phối vữa đầu mã AO - Hoặc vữa khô trộn sẵn đầu mã B3 : PC 30 và PC40 

là như nhau. 



Với vữa xi măng thường đầu mã PC30 là B1 - Đầu mã cho PC40 là B2. 

Với bê tông đầu mã PC30 là C2 - Đầu mã cho PC40 là C3 

(Mác vữa >300 không có cho PC30 thì nhận mã cùng với PC40) 

Bấm chuột vào  sẽ hiển thị form phụ lục vữa: 

Trường hợp vữa chưa có trong danh mục, người dùng tự thêm vữa (Xem mục thao 

tác với Phụ lục vữa). 

 

 

 Lựa chọn PLV tính: Là PC30 hay PC40 - Việc này có ý nghĩa xác định mác vữa 

tính toán cho mã công tác đó là PC30 hay PC40. 

 Lựa chọn loại công tác: Công tác thường, công tác đất, công tác vận chuyển lên 

cao,.. 

 Bấm Tính lại đơn giá để lấy giá trị cho đơn giá. 

 Bấm nút Thêm trên form Quản trị dữ liệu. 

Mã công việc mới sẽ được thêm vào như hình dưới. 



 

 

 

 Trường hợp mã định mức chương trình chưa có. 

 

 

Bấm Yes để thực hiện thêm định mức mới (Xem phần thêm định mức) 

3. Sửa công tác 

 Chức năng số (2) 

 Mục đích: Sửa công tác theo yêu cầu. 

 Bấm chuột vào mã hiệu công tác muốn thay đổi. 

 Các thông tin của công tác hiển thị ở phần trên: Người dùng sửa tên, mã, các thông 

số cho công tác. 

 Sửa thông tin công tác ở các ô tô màu tương ứng. 

 Chọn lại Mác vữa 

 Chọn loại công tác phù hợp để chương trình nhận dạng: công tác thường, công tác 

đất, hay vận chuyển lên cao. 

 Chọn lại mã định mức phù hợp 

 Tính lại đơn giá 



 Tương tự với việc thêm mã công việc: Nếu chỉnh sửa lại công tác mà chưa có mã 

định mức hoặc mác vữa người dùng tự thêm các định mức mới và mác vữa mới. 

 

 

 Bấm nút Sửa  

 Màn hình Đơn giá hiển thị 

 



4. Xóa công tác 

 

 Chức năng số (3). 

 Mục đích: Xóa công tác khỏi bộ đơn giá. 

 Bấm chuột vào mã hiệu công tác muốn xóa bỏ. 

 Bấm nút Xóa. 

 

 

Bấm Yes để chương trình thực hiện xóa mã. 

 Lưu ý: Tất cả các thao tác trên bộ đơn giá đã thực hiện trên lưới, để lưu vào cơ sở dữ 

liệu bấm vào  để chương trình thực hiện lưu trữ. 



 

B. Thêm sửa định mức 

 

1. Thêm mới một mã định mức 

 Mục đích: Thêm mới một mã định mức theo yêu cầu 



 

 Nhập dữ liệu mã định mức, tên công việc định mức, đơn vị vào các ô màu. 

 Thao tác thêm sửa hao phí dưới lưới hao phí. 

Nếu biết mã vật tư, gõ trực tiếp mã ở cột mã vật tư - chương trình hiển thị vật tư có mã 

vừa nhập. 

Nếu không biết mã, bấm chuột vào cột Mã vật tư, hoặc tên vật tư, tại vị trí dòng cần 

thêm vật tư. Gõ Enter.  

Chương trình hiển thị form TDVT đầy đủ các mã vật tư có trong danh mục các định 

mức nhà nước ban hành. 

Bấm vào tìm kiếm để tìm kiếm nhanh vật tư. 

Nếu chưa có vật tư trong danh mục - Bấm chọn Thêm/ Sửa vật tư 



 

 Dưới lưới hao phí, bấm phải chuột để tùy biến 

 

 

Sao chép hao phí từ định mức khác: Ý nghĩa lấy hao phí từ một mã định mức nào đó 

tương tự để về chỉnh sửa cho tiện. 

+ Chọn tỉnh lấy dữ liệu định mức. 

+ Chọn bộ định mức cần lấy dữ liệu. 

+ Tìm mã cần lấy hao phí. 

+ Chọn sao chép: Vật liệu, nhân công, máy (lấy cho từng thành phần)  

+ Giữ lại hao phí của định mức gốc: Các hao phí của mã công tác đang sửa sẽ được giữ 

lại nếu check vào mục này. 



 

 

Kích đúp vào mã lấy định mức. Hoặc bấm nút Đồng Ý để lấy dữ liệu. 

 

 Sau khi hoàn thành một mã hiệu định mức cần thêm, bấm Thêm để xác nhận một mã 

định mức được thêm mới. 

 

 



2. Sửa định mức 

 Mục đích: Sửa mã định mức về đúng theo yêu cầu 

 Bấm chọn mã định mức muốn sửa 

 Nhập các thông số sửa (mã, tên, đơn vị cho định mức) 

 Sửa thành phần hao phí. 

 Bấm nút Sửa trên Form 

 

 

 Thêm vật tư 

+  Bấm chuột vào vị trí vật tư cần thêm 



+ Chọn Thêm vật tư  

+ Màn hình hiển thị Form Từ điển vật tư 

+ Chọn vật tư cần thêm 

+ Kích đúp vào vật tư đó hoặc bấm nút Chọn trên Form. 

+ Lưới hao thêm dòng vật tư mới. 

+ Chỉnh sửa hao phí, giá gốc, loại vật liệu cho vật tư. 

 Xóa vật tư 

+ Xóa vật tư khỏi hao phí của định mức. 

 Dịch lên 

+ Dịch chuyển vật tư lên trên 1 dòng 

 Dịch xuống 

+ Dịch chuyển vật tư xuống dưới một dòng. 

 Thêm dòng phía trên 

+ Thêm dòng trống phía trên dòng đang chọn 

 Thêm dòng phía dưới 

+ Thêm dòng trống phía dưới dòng đang chọn 

  Xóa dòng 

+ Xóa dòng trống đang chọn 

 

 Lưu ý: Một mã định mức có thể được nhiều mã đơn giá dùng đến, khi chỉnh sửa 

phải chú ý, tránh sai sót ảnh hưởng đến các mã công tác dùng đến mã định mức 

sửa. 

3. Xóa định mức 

 Mục đích: Xóa mã định mức khỏi bộ dữ liệu 

 Bấm chọn mã định mức cần xóa 

 Bấm nút Xóa trên Form. 

 Lưu ý: Một mã định mức có thể được dùng bởi nhiều mã đơn giá. Xóa mã định mức sẽ 

ảnh hưởng đến các mã công tác dùng đến nó 



 

C. Thêm sửa Từ điển vật tư (TĐVT) 

 Form Từ điển vật tư hiển thị khi chọn vào thay đổi hao phí của định mức công tác 

hoặc trên Form chính Quản trị cơ sở dữ liệu vào menu Dữ liệu chọn Từ điển vật tư.  

 

 

1. Thêm mới vật tư 

 Mục đích: Vật tư cần dùng chưa có trong từ điển. Thêm mới vật tư 

 Nhập các thông tin cần cho một vật tư: Ô tô màu vàng. 

+ Mã vật tư 

+ Tên vật tư 

+ Đơn vị cho vật tư 

+ Tỷ trọng, bậc hàng (phục vụ cho tính cước vận chuyển của vật tư) 



+ Loại vật tư: Vật liệu - Nhân công - Máy 

  + Chú ý: Mã vật tư quy định 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 

 Bấm Thêm trên Form để thực hiện thêm vật tư. 

 

 

 

 

2. Sửa vật tư 

 Mục đích: Sửa vật tư đúng theo yêu cầu 

 Tìm đến vật tư cần sửa. 



 Sửa các dữ liệu tương ứng ở các ô được tô màu 

 Bấm Sửa  

3. Xóa vật tư: 

 Mục đích: Xóa vật tư khỏi từ điển vật tư 

 Bấm vào vật tư cần xóa bấm xóa vật tư từ nút bấm Form hoặc bấm Ctrl + D 

hoặc bấm phải chuột - Chọn xóa  

 

 

 

 + Bấm Yes để xác nhận xóa vật tư 

 + Bấm NO bỏ xóa vật tư. 

D. Thêm sửa phụ lục vữa (PLV) 

 Người dùng cần thay đổi vật tư mác vữa, thêm mới một mã vữa lựa chọn vào màn hình 

 Quản trị cơ sở dữ liệu  - Bấm sang tab Phụ lục vữa  

Việc thao tác với Phụ lục vữa tương tự như thao tác với một định mức  



 



1. Thêm mới PLV 

 

 

 

 Nhập các thông số cho một mác vữa mới: 

+ Mã vữa, Tên mác vữa, đơn vị tính 

+  Thành phần hao phí cho mác vữa (Các vật tư, khối lượng, giá vật tư) 

 Sau khi nhập xong các thông số, Bấm Thêm để hoàn tất việc thêm PLV mới 

2. Sao chép hao phí từ mã PLV khác 

 Để tận dụng và làm nhanh công việc thêm mới một mác PLV, tìm đến mác PLV có 

hao phí tương đồng. 

 Bấm phải chuột ở lưới hao phí vữa - Chọn Sao chép hao phí từ mã PLV khác 

 



 

 Tìm tỉnh cần sao chép 

 Tìm kiếm mác vữa cần sao chép 

 Kích đúp chuột vào mã, hoặc bấm chọn mác vữa - Bấm Đồng Ý. 

 Chương trình sẽ sao chép toàn bô hao phí của vữa được chọn sang cho vữa đang thao 

tác. 

 

 

 Dịch lên: Chuyển vật tư đang chọn lên phía trên. 

 Dịch xuống: Chuyển vật tư đang chọn xuống phía dưới 



 Xóa hao phí: Toàn bộ hao phí của mác vữa sẽ bị xóa. 

 Sao chép hao phí từ phụ lục vữa khác: Lấy hao phí từ một mã vữa khác có cùng định 

mức để tiết kiệm thời gian, công sức. 

3. Sửa PLV 

 Chọn mác PLV cần chỉnh sửa  

 Chỉnh sửa lại các mác vữa 

 Bấm Sửa. 

 

4. Xóa PLV 

 Tìm mác vữa cần xóa  - bấm vào Xóa 

 Bấm  Xóa 

Chương trình hiển thị màn hình  



 

 Bấm Yes xác nhận xóa 

 Bấm No để hủy bỏ không xóa nữa 

E. Thêm sửa giá vật tư  

 

 Bấm sang tab Giá VT để xem toàn bộ các vật tư đang sử dụng trong bộ đơn giá của 

tỉnh. 

 

 

  

(1) Lọc các vật tư để tìm kiếm cho nhanh và tiện 



+ Lọc theo loại vật tư (vật liệu - nhân công - máy) 

+ Lọc vật tư cho công tác đang chọn. 

(2) Có thể lọc vật tư theo giá (>0 hoặc =0) để hiển thị. 

 

 

Để sửa một vật tư nào đó: 

 Tìm vật tư cần sửa. 

 Kích chọn vật tư cần sửa - Thay đổi các thông số cho vật tư: Tên, đơn vị, giá 

 Bấm Sửa vật tư 

 Như vậy là đã hoàn thành phần sửa giá vật tư 

F. Thêm bộ đơn giá mới 

1. Mục đích 

 Giúp người dùng tự tạo một bộ đơn giá mới. 

2. Thao tác 

 Từ form Quản trị cơ sở dữ liệu - Menu Dữ liệu - Chọn Thêm bộ đơn giá mới 

 

 

 

Nhập thông tin cho một bộ đơn giá mới 

Tên đơn giá - Tên Định mức - Tên Giá Vật tư 

Bấm vào Thông tin DG để thêm các thông tin đầy đủ cho một bộ đơn giá 



 

 

3. Tạo bộ đơn giá mới hoàn toàn. 

 Mục đích: Tạo mới một bộ đơn giá, chưa có các mã hiệu công tác nào. 

Tính năng này phục vụ cho công việc tạo bộ dữ liệu chưa có bộ dữ liệu sẵn có 

nào, những công việc riêng, đặc thù 



 

 

 Thao tác như sau 

 Nhập đầy đủ thông tin chung cho một bộ đơn giá: Tên bộ đơn giá, tên bộ định mức, 

tên giá vật tư, thông tin về mức lương cơ bản, ghi chú để rõ hơn cho bộ đơn giá. 

 Mục chọn Tỉnh/TP Chọn tỉnh thành nào bộ bộ định mức cần áp dụng. 

 Check phần Đơn Giá chọn Mới hoàn toàn 

 Phần Định Mức 2 lựa chọn 

 +  Mới hoàn toàn: Định mức sẽ chưa có mã hiệu nào. 

+ Dựa theo định mức đã có: Đơn giá áp dụng một bộ định mức có sẵn. 

 Nhập tên Giá vật tư và lựa chọn. 

  + Với giá vật tư =0: Các vật tư sẽ có giá  = 0. 

  + Dựa theo giá vật tư đã có: Các vật tư trong bộ đơn giá mới tạo sẽ lấy 

giá dựa theo bảng giá được chọn. 



 Bấm Đồng ý để hoàn tất việc Thêm bộ đơn giá mới 

 

4. Tạo bộ đơn giá mới dựa trên bộ đơn giá đã có 

 

 Mục đích: Tạo một bộ đơn giá mới từ bộ dữ liệu đơn giá đã có sẵn. 

  Thõa mãn yêu cầu công trình làm phần xây dựng áp dụng đơn giá tỉnh, 

trong đó có hạng mục về phần bộ đơn giá Trạm biến áp (Ngành điện). 

  Tính năng này sẽ tạo một bộ đơn giá mới có các mã hiệu công việc và 

một bộ định mức từ bộ đơn giá đã có. 

 Nhập đầy đủ các thông tin chung của bộ đơn giá vào phần tô màu. 

 Chọn Tỉnh/TP có bộ đơn giá cần áp dụng. 

 Check chọn Dựa theo đơn giá đã có. 

 Chọn bộ đơn giá. 



 Phần Đơn Giá với 2 lựa chọn 

 +  Đơn giá ban đầu = 0 (Toàn bộ đơn giá Vật liệu - Nhân công - nhân công sẽ 

      = 0). 

 +  Theo Đơn giá đã chọn (Đơn giá Vật liệu - nhân công - máy của bộ đơn giá 

       mới sẽ có giá trị bằng với bộ đơn giá cũ). 

 Nhập tên Định mức cho bộ đơn giá thêm mới. 

 Nhập tên Giá vật tư và lựa chọn. 

 + Với giá vật tư =0: Các vật tư sẽ có giá  = 0. 

 + Dựa theo giá vật tư đã có: Các vật tư trong bộ đơn giá mới tạo sẽ lấy giá dựa 

theo bảng giá được chọn. 

 Bấm Đồng ý để hoàn tất việc Thêm bộ đơn giá mới 

G.  Tính lại toàn bộ đơn giá 

1. Mục đích 

  - Tính năng này giúp thực hiện tính toán (hao phí định mức * giá vật tư) cho 

toàn bộ bộ đơn giá 

  - Một bộ đơn giá mới được tạo ra ở phần Thêm bộ đơn giá mới, đã có giá vật tư 

và định mức, muốn tính đơn giá cho bộ đơn giá. 

  - Lưu ý: phần mềm đã xây dựng dữ liệu theo đơn giá nhà nước ban hành, chỉ sử 

dụng tính năng này cho các bộ đơn giá xây dựng cá nhân.  

2. Thực hiện 

 

Trước tiên - Chọn tỉnh, thành phố 

- Chọn bộ đơn giá cần tính lại 

- Vào menu Dữ liệu/ Tính lại toàn bộ đơn giá 



 

H.   Thêm đơn giá người dùng. 

1. Mục đích 

  Có những công tác ở các vùng có những đặc trưng riêng, người dùng muốn thay 

đổi và lưu lại để hạng mục sau, công trình sau sử dụng được thuận tiện. 

2. Thao tác 

  Sheet tiên lượng sau khi đã nhập được công tác mới như mong muốn thì bấm 

phải chuột  vào công tác đó chọn Thêm công tác này vào đơn giá người dùng lập tức 

công tác này sẽ được  thêm vào danh sách các công tác trong đơn giá người dùng. 

 



 

 Để sử dụng các công tác trong đơn giá người dùng 

Từ Form Tra cứu công tác. Check chọn Sử dụng đơn giá người dùng. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


