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Khóa học 

ĐO BÓC TIÊN LƯỢNG & DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 
1. Nội dung khóa học 

Tập trung vào kỹ năng đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng một công trình dân dụng cụ thể. 

Trên cơ sở đó, người học sẽ được hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ 

chính sách của Nhà nước,… để tính toán, xác định giá xây dựng công trình. Trong đó, người học 

sẽ biết tính toán, xác định các yếu tố đầu vào của giá xây dựng công trình như:  

- Xác định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình; 

- Xác định đơn giá nhân công xây dựng theo từng địa bàn;   

- Xác định giá ca máy và thiết bị thi công theo từng thời điểm. 

Đồng thời, người học biết vận dụng, áp dụng các loại Định mức và đơn giá trong xây dựng; 

biết xác định các khoản mục chi phí Tư vấn xây dựng (như chi phí thiết kế, chi phí giám sát,…); 

Chi phí Quản lý dự án; Chi phí Khác; Chi phí Dự phòng;  

Trong quá trình làm các bài tập, người học sẽ được hướng dẫn và thực hành bằng phần mềm 

Dự toán BNSC của Công ty Bắc Nam (đây là phần mềm đang được áp dụng phổ biến tại các 

tỉnh,thành). Kết quả quá trình thực hành nhằm giúp người học hoàn thành việc Lập dự toán hoàn 

chỉnh một công trình; biết kiểm tra, thẩm định lại hồ sơ dự toán xây dựng; biết cách xác định Giá 

dự thầu khi nhà thầu tham gia đấu thầu thi công xây dựng,... 

2. Đối tượng: Các bạn sinh viên sắp ra trường các chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng; Quản lý 

xây dựng; Cấp thoát nước; Cầu đường; Kế toán xây dựng; … và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến hoạt động xây dựng. 

3. Địa điểm: Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM (190 Võ Văn Ngân - Bình Thọ - Thủ Đức) 

4. Thời gian: 12 buổi (từ 18h00 đến 20h45 các ngày thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7) 

5. Kinh phí: 1.400.000 đ/học viên/1 khóa (bao gồm tài liệu, Đĩa CD, Chứng nhận). 

ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẾN 30% KINH PHÍ: 

- Giảm 10% kinh phí nếu đăng ký học trước 10 ngày khai giảng. 

- Giảm 20% kinh phí nếu người học là sinh viên hoặc đăng ký nhóm từ 3 người trở lên 

LIÊN HỆ:   ĐOÀN THANH NIÊN & BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG 

Tầng 2, tòa nhà A, 190 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, TP HCM 

https://www.facebook.com/kinhtexaydung.net/ 

Hotline: 0983.777.115 - 0966.966.455 
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