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TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM DỰ TOÁN DELTA 8.x 

1. TỔNG QUAN 

Phần mềm dự toán DELTA là chương trình Dự toán, Đấu thầu, Thẩm định, Quyết 

toán, lập Đơn giá chuyên ngành, Tiến độ thi công, Tính bù ca máy cho các công trình xây 

dựng, Giao thông, Thủy lợi, Đường dây tải điện và các công trình Viễn thông, các công 

trình Văn hóa..vv... 

Tiếp sau sự thành công  của Delta 8.0, phiên bản mới Delta 8.x đã kế thừa toàn bộ 

những tính năng của bản 6 -7 -8.x đồng thời bổ sung thêm rất nhiều tính năng mới tuyệt 

vời. Không chỉ với khách hàng, mà với chúng tôi, Detla 8.x thực sự là tác phẩm được 

mong đợi nhất của Delta từ trước tới nay. 

Detla 8.x chạy trực tiếp trên Excel thân thiện tương thích với mọi hệ điều hành, dễ 

sử dụng có nhiều tiện ích, tính năng nổi trội. Hệ thống cơ sở dữ liệu và báo cáo đầy đủ 

được bố trí rất khoa học, linh hoạt, luôn cập nhật chính xác và kịp thời các chính sách của 

nhà nước. 

Chương trình được tích hợp 3 trong 1 đó là: 

a. Modun lập Dự toán, Quyết toán. 

Dùng để lập dự toán, thanh quyết toán công trình. Modun có nhiều tính năng thông 

minh giúp quá trình làm dự toán nhanh, làm đến đâu kiểm soát kết qủa tới đó (nhờ phần 

hiển thị song hành cả thông tin đơn giá và hao phí định mức). Dễ dàng lập tổng dự toán 

cho công trình dựa vào khả năng nhập đa hạng mục, đa đơn giá trong cùng một file. Tổng 

hợp đến bước cuối cùng gồm cả chi phí quản lý dự án, bảo hiểm, dự phòng.. 
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b. Modun làm thầu. 

Dễ dàng làm thầu theo nhiều cách khác nhau chỉ bằng 1 click chuột, chuyển đổi qua 

lại giữa các cách làm cũ và mới. 

Dễ dàng điều chỉnh giá dự thầu qua việc điều chỉnh giá, chủng loại vật tư, điều 

chỉnh hao phí, điều chỉnh bằng hệ số 

c. Modun cơ sở dữ liệu 

Dùng để chỉnh sửa hay tạo mới đơn giá, định mức. Modun này được xây dựng tối 

ưu hóa về thao tác, dễ dàng sử dụng, nhờ vậy từ người mới lập dự toán đến các "dự toán 

sư" đều dễ dàng tiếp cận sử dụng. Modun này còn cho phép người dùng in bất kỳ định 

mức, đơn giá nào (trình bày giống như các định mức đơn giá đã được ban hành, có đầy đủ 

chương mục, hướng dẫn áp dụng). 

2. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM 

 Lập dự toán, thanh quyết toán công trình. Có thể lập mới hay mở các 

công trình cũ lập từ các dự toán khác như ACITT, ESCON, G8... và các kiểu dự 

toán khác có trên thị trường. 

 Lập hồ sơ dự thầu hoàn thiện: có thể chuyển đổi, bổ sung biểu mẫu linh 

hoạt. dễ dàng điều chỉnh giá thầu thông qua điều chỉnh hao phí, giá nhiên liệu. 

  Thẩm định dự án: Nhanh chóng "bắt lỗi" của các đơn vị tư vấn hay thi 

công thông qua kiểm tra đơn giá, khối lượng. Gạch chân các sai sót và in ngay kết 

quả thẩm định. Đây là tính năng rất hay dành cho nhà quản lý, các đơn vị thẩm định. 

 Lập đơn giá - định mức: Nếu bạn làm ở các tổng công ty lớn, các dự án 

nhóm A có nhu cầu lập định mức, đơn giá riêng thì Delta 8.x chính là giải pháp cho 

bạn. Được tích hợp công cụ lập định mức rồi tính thành đơn giá xây dựng, in ấn 

định mức, đơn giá theo đúng quy định của Nhà nước. Đặc biệt với từ điển vật tư 

chung với trên 12.000 loại vật tư việc lập đơn giá, định mức trở nên hết sức dễ dàng. 
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 Lập bảng giá thông báo: Dễ dàng nhập và cập nhật các thông báo giá địa 

phương, lưu lại sử dụng cho công trình mới hay thẩm định giá. Giá thông báo nay 

đã mở rộng sang cho cả nhân công và máy thi công. (trước đây chỉ có có cho vật 

liệu) 

 Tính bù giá nhiên liệu: (bù giá ca máy) đi kèm báo cáo thể hiện tính chuyên 

nghiệp, gọn, đủ thông tin và đặc biệt có bảng tổng hợp hao phí nhiên liệu cho toàn 

công trình. 

 Lập tiến độ thi công: Người dùng chỉ việc đưa vào thời gian thi công, 

chương trình sẽ tự động phân bổ nguồn lực, tổng hợp và vẽ trên môi trường đồ họa 

CAD thân thiện, dễ dàng in ấn và chỉnh sửa. Xem phần "Tiến độ thi công" để biết 

thêm chi tiết  

 Tùy biến báo cáo: Delta 8.x là phần mềm thể hiện báo cáo đẹp và linh hoạt 

nhất hiện nay. Người dùng có thể chọn các font chữ hiển thị, hướng in (đóng hồ sơ), 

chương trình sẽ tự động kẻ báo cáo tối ưu theo tiêu trí đẹp, tiết kiệm giấy, tự động 

căn lề hay điều chỉnh theo ý người dùng. Thời gian tạo báo cáo nhanh, ổn định 

 Tùy biến mẫu THKP hạng mục và mẫu chiết tính dự thầu: Đây là tính 

năng mở rất hay, người dùng nay có thể tự mình tạo ra mẫu tổng hợp kinh phí hạng 

mục hay mẫu dự thầu theo ý của mình. Các mẫu này có thể định nghĩa linh hoạt, 

biểu mẫu trình bày Excel. Lưu lại biểu mẫu dùng cho các công trình khác. Khi chạy 

phần mềm, dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các biểu mẫu lập sẵn hay do người dùng 

tự định nghĩa. 

 Xuất file sang Excel: Toàn bộ dữ liệu được giữ nguyên công thức, người 

dùng tùy chỉnh file excel mọi phép tính vẫn thực hiện chạy như trên phần mềm.. 

 Tính năng tự động cập nhật phiên bản mới: Khi có phiên bản mới, 

chương trình sẽ tự động tải về và cài đặt vào máy. Với tính năng này thì khách hàng 

luôn được sử dụng phiên bản mới nhất của chúng tôi. 
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 Tải đơn giá từ Web: Giờ đây khách hàng không phải lưu lại đĩa CD cài đặt 

hay cả bộ đơn giá ở trong máy, chỉ cần có mạng Internet, cần dùng đơn giá tỉnh nào 

chọn tỉnh đó, chỉ cần 30 giây là máy bạn đã có đơn giá cần sử dụng. 

 Tính năng hỗ trợ từ xa: Đây là tính năng rất hữu ích, thể hiện sức mạnh của 

Internet. Với tính năng này chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng bất cứ lúc nào, bất cứ 

nơi đâu. Chỉ cần 1 click là có thể kết nối được với khách hàng, quan sát thao tác của 

khách hàng và Demo ngay trên màn hình cho khách hàng. Xem thêm "Hỗ trợ từ xa".  

3. CÁC TÍNH NĂNG MỚI NHẤT CỦA PHẦN MỀM DELTA 8.x 

 Thay đổi về công nghệ: Chạy dưới dạng Excel. Hướng tới chạy trên nền 

tảng WindowsSurace, IOS …những nền tảng mà Microsoft Office hướng tới. Tương 

thích hệ điều hành Window, 32 và 64 bít.   

 Cải tiến về tốc độ: Tốc độ chạy nhanh hơn trước 10x. Đặc biệt phần tra cứu, 

tra lại đơn giá, tạo bảng chiết tính, đơn giá dự thầu. 

 Dữ liệu:  Toàn bộ hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa và được kiểm tra rất kỹ 

khi đưa vào phần mềm. 

 Tra cứu đơn giá: Có thể tra cứu đồng thời đơn giá Địa phương, đơn giá 

chuyên nghành và các mã mới trong định mức mới ban hành. Đặc biệt khi tra cứu từ 

định mức (khi địa phương chưa ban hành đơn giá mới), chương trình sẽ tự tính đơn 

giá dựa vào bảng giá vật liệu nhân công máy địa phương. Tính năng này giúp người 

dùng đỡ vất vả lắp giá và tính lại đơn giá như ở phiên bản 8x. 

 Lọc hạng mục: Ngoài phần chọn hạng mục nào chương trình nhảy đến hạng 

mục đó, chúng tôi còn có tính nang lọc hạng mục - tương tự như phần lọc của 

Excel, cho phép chỉ hiển thị phần nội dung của hạng mục được chọn (sheet Tiên 

lượng). Công trình đa hạng mục tính năng này rất có ý nghĩa. 

 Tìm kiếm thông tin: Tìm theo mã, tìm theo nội dung công việc, tìm theo vật 

tư. Công trình với số lượng công tác lớn, tính năng này khá là tiện dụng. Có thể xem 

mk:@MSITStore:C:/Users/Administrator/Desktop/Huong%20dan%20su%20dung%20Delta90.chm::/hotrotuxateamviewer.htm
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vật tư cần tìm trong công tác nào, mã công tác trong tiên lượng phân tích thế nào 

sang chiết tính. Phải chuột ở các sheet Tiên lượng, Giá thông báo, bù giá ca máy, 

chiết tính để thao tác. 

 Tính lương nhân công theo thông tư 01/2015: Xác định đơn giá nhân công 

theo thông tư 01/2015 - Chuyển đổi nhóm nhân công, chuyển đổi nhóm nhân công 

lái máy. 

 Đơn giá người dùng: Làm công trình thực tế có nhiều công tác cần chỉnh 

sửa, lưu trữ chuyển sang máy khác dùng tiếp, hoặc công trình sau dùng. Phần đơn 

giá người dùng đáp ứng nhu cầu đó. 

 Nhập dữ liệu từ Excel: Tính năng này nay có thể lấy cả phần phân tích vật 

tư của file gốc (bao gồm cả hao phí, giá..). Lấy được hao phí của công tác tạm tính. 

Đây là cải tiến giúp người dùng rất nhiều trong việc chuyển dữ liệu từ phần mềm 

khác sang sử dụng sản phẩm Delta. Delta 9 hỗ trợ mở trực tiếp các file từ phần mềm 

Aciit, G8, Escon. 

 Giá thông báo: Đã có tính năng chia sẻ giá thông báo qua mạng. Với chia sẻ 

này Delta hy vọng sẽ giúp khách hàng tìm kiếm giá các tỉnh dễ dàng hơn thông qua 

chia sẻ của cộng đồng. Khẩu hiệu của chúng tôi là “hãy chia sẻ cái bạn có”. 

 Tổng hợp kinh phí hạng mục:  Dễ dàng tùy biến, tạo mẫu mới, chỉnh sửa 

linh hoạt. Hệ số điều chỉnh vật liệu nhân công máy nay có thể nhập hệ số hay công 

thức tính. Phiên bản cũ chỉ nhập được hệ số, không nhập được công thức.  

 Tạo mẫu dự thầu:  Delta 8.x với cải tiến vượt bật trong việc tùy biến mẫu 

chiết tính, soạn mẫu mới dễ dàng trong môi trường Excel. Mẫu này dễ dàng chia sẻ 

cho đồng nghiệp hoạc lưu giữ lại khi cài lại phần mềm. Có thể tạo mọi mẫu dự thầu 

theo ý người dùng 

 Quản lý xây dựng theo NĐ 32/2015: Delta 8.x dã xây dựng và tính toán chi 

phí xây dựng theo hướng dẫn nghị định 32/2015. 
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 Hệ thống thông tin và trợ giúp :  Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm -  chức 

năng của chương trình, tính năng phiên bản mới, cập nhật cơ chế chính sách mới 

theo các văn bản của nhà nước, đơn giá mới, chính sách bán hàng, khuyến mại cũng 

như những chế độ bảo hành, trợ giúp kỹ thuật. Đều được đăng tải đầy đủ trên trang 

web chính thức của Công ty Delta (www.xaydung.net.vn). 

4. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA PHẦN MỀM DELTA 8.x 

 

 

Hình 1 - Start Dự toán Delta 

http://www.xaydung.net.vn/
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Hình 2- Bảng Tiên lượng 
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Hình 3- Bảng Phân tích vật tư 

 

H4- Bảng Giá thông báo 
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Hình 5- Bảng Tổng hợp vật liệu và Chênh lệch giá 
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Hình 6 – Bảng Tổng hợp nhân công và Chênh lệch giá 
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Hình 7-Bảng Tổng hợp máy và Chênh lệch giá. 
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Hình 8-Bảng Tính bù giá ca máy 
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Hình 9-Bảng đơn gía chi tiết 
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Hình 10-Bảng đơn giá tổng hợp 
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Hình 11-Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục 
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Hình 12 - Tính năng Nhập dữ liệu từ dự toán khác. 

Chi tiết của từng tính năng xem chi tiết ở các phần hướng dẫn sử dụng tương ứng.  

5. LỜI NGỎ 

Delta 8.x ra đời trên sự ghi nhận ý kiến khách hàng và nổ lực của Delta, mong muốn 

phần mềm chạy được ổn định - chính xác - nhanh - đáp ứng được tối đa người dùng - và 

đầy đủ các thông tư - nghị định về làm dự toán - dự thầu - quyết toán. 

Trên tinh thần đó Delta rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng về 

phiên bản 8.x  cũng như các sản phẩm của Delta đang phân phối trên thị trường. Mọi đóng 

góp, ý kiến xin gửi về hòm mail: delta2k08@gmail.com hoặc địa chỉ bên dưới. Chúng tôi 

sẽ ghi nhận và hoàn thiện sản phẩm mình hơn nữa. 

Sử dụng Delta 8.x - Giới thiệu người thân, bạn bè sử dụng Delta - Chia sẻ với Delta  

ý kiến của bạn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

mailto:delta2k08@gmail.com?subject=Ý%20Kiến%20góp%20ý%20với%20Delta
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