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TRAO ĐỔI XUNG QUANH VẤN ĐỀ  
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ  

LẬP DỰ TOÁN & KCS DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 

 
                                                                                    KS.  ĐẶNG HẢO - PHÒNG QLKT 

                                                                                    Công ty CP TVXDCảng - Đường thuỷ 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

      Hồ sơ Dự toán (Khái toán, Tổng mức đầu tư, Dự toán, Tổng Dự toán) là một thành 

phần của hồ sơ thiết kế. Dự toán xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập 

nên kế hoạch tài chính cho một dự án đầu tư xây dựng. Kế hoạch này là nền tảng cho 

công tác quản lý – kiểm soát mọi chi phí của dự án. Để có được một hồ sơ Dự toán 

hoàn chỉnh và chính xác đáp ứng được yêu cầu của việc quản lý chi phí dự án đầu tư 

xây dựng thì người lập và người kiểm tra, kiểm soát giá thành dự toán có vai trò vô 

cùng quan trọng không thể thiếu của kế hoạch tổng thể cho phép đạt được những mục 

tiêu đề ra của dự án. Ở những nước có nền kinh tế phát triển, công tác lập dự toán (chi 

phí xây dựng) do các kỹ sư định giá thực hiện, hồ sơ dự toán được coi là một kho vàng 

thông tin, được lưu trữ và lấy ra để tham khảo và thực hiện cho các công trình tương tự  

thường gọi là số liệu lịch sử. Công trình càng lớn yêu cầu càng phức tạp, năng lực, 

phẩm chất và trình độ của người cán bộ lập dự toán càng phải cao. Dưới đây tôi chỉ xin 

tập trung trao đổi xung quanh vấn đề nâng cao năng lực của cán bộ lập dự toán giỏi và 

những công việc cần thiết của KCS dự toán. 

II. NHỮNG NĂNG LỰC CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ LẬP DỰ TOÁN  

1. Biết đọc bản vẽ: Khi lập dự toán cho một công trình cần nắm bắt và hiểu rõ bản vẽ 

thiết kế của công trình đó. Hình dung được công trình qua các giai đoạn thi công. Có 

kiến thức vững vàng về các loại nguyên vật liệu xây dựng, trình tự và các biện pháp 

thi công công trình, nắm bắt các tiền lệ phổ biến trong ng ành công nghiệp xây dựng. 

2. Phải nắm bắt được những nguyên tắc xác định công tác đo bóc tiên lượng. Thông 

thạo, nắm vững phương pháp chuẩn, thông dụng về lập dự toán, các tài liệu, văn bản 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan đến công tác lập dự toán. 

3. Sự hiểu biết, những kinh nghiệm và các số liệu thu thập, tích luỹ được thông qua trải  

nghiệm trong thực tế thi công XD công trình có liên quan về những loại nguyên vật 

liệu cần thiết, năng suất lao động của công nhân và năng suất các loại máy móc, thiết 

bị, chi phí chung và tất cả các loại chi phí khác. Khả năng dự đoán trước các chi phí 

có thể phát sinh trong dự án ĐTXD. 
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4. Sự ngăn nắp và có trí nhớ. Khả năng làm việc chính xác, tính cẩn thận trong khi thực 

hiện các tính toán. 

5. Khả năng tập hợp, phân loại và ước lượng số liệu có liên quan trong công tác lập dự 

toán. 

6. Phải có kiến thức cơ bản về tin học và sự thông thạo các chương trình lập dự toán 

trong máy tính, cũng phải coi đây là một kiến thức cơ sở của của người lập dự toán, 

(Sử dụng thành thạo các chương trình riêng lẻ chưa đủ, mà phải kết hợp các chương 

trình tiện ích khác để giải quyết được vấn đề) 

7.  Kỹ năng tìm kiếm giá trị thay thế; Khả năng sáng tạo có thể đề xuất phương án từ đó 

có thể xử lý tốt các chi phí của dự án trong giới hạn ngân quỹ dành cho dự án..Từ 

những hiểu biết, khả năng kinh nghiệm của mình về vật liệu, kết cấu, công nghệ thi 

công XD.. có thể đề xuất được cho chủ đầu tư những phương án  đem lại lợi ích cao 

cho dự án. 

8.  Cần phải có khả năng thích ứng, tính cộng tác với đồng nghiệp trong các điều kiện 

làm việc ( làm việc độc lập hoặc làm việc kết hợp theo nhóm) 

9.  Người lập dự toán cũng phải có những kiến thức về tổ chức thi công, lập kế hoạch 

tiến độ thi công theo sơ  đồ mạng hoặc sơ đồ ngang. Bởi vì tiến độ và tương ứng là 

thời gian cũng là tiền bạc, cũng liên quan đến chi phí. 

10. Ngoại ngữ (đặc biệt là ngoại ngữ chuyên ngành kinh tế - xây dựng). Hiện nay theo 

cơ chế thị trường thì các dự án ĐTXD có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài, 

nhất là khâu thiết kế hay cung cấp thiết bị, hợp đồng thuê tư vấn ...được thực hiện 

bằng tiếng nước ngoài thì việc nắm bắt được ngoại ngữ là rất cần thiết để có thể hiểu 

rõ phạm vi công việc khi bóc tách khối lượng, liệt kê các công việc và áp giá. 

III. NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ KCS DỰ TOÁN 

1.  Kiểm soát tổng mức đầu tư của dự án (đối với dự án ĐTXD & thiết kế cơ sở) 

-  Kiểm tra sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính 

chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của dự án. 

-  Kiểm tra tính đầy đủ hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường của các khoản 

mục chi phí trong tổng mức đầu tư. 

-  Kiểm tra các tính toán về hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, các yếu tố rủi ro, 

phương án tài chính và phương án hoàn trả vốn. 

2.  Kiểm soát định mức và dự toán công trình (đối với thiết kế kỹ thuật và BVTC) 



                                                                        3 

-  Kiểm tra sự phù hợp về các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công 

của từng loại công tác cần xây dựng định mức dự toán. 

-  Kiểm tra phương pháp tính toán để xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công.  

-  Kiểm tra sự đầy đủ của các thành phần công việc và lập các chi tiết định mức. 

-  Kiểm tra sự phù hợp về khối lượng chủ yếu so với khối lượng thiết kế. 

-  Kiểm tra sự vận dụng về định mức, đơn giá. 

-  Kiểm tra sự vận dụng phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước đối với công tác 

lập dự toán. 

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN  

1. Nâng cao chất lượng chuyên môn 

 Việc đào tạo trang bị kiến thức tổng hợp cho những cán bộ làm công tác dự toán chưa 

được coi trọng, nên chưa lượng hoá hết được các nội dung công việc cần phải làm, còn ít 

am hiểu về chi phí hoặc chưa nắm được các tổ chức xây dưng, thiết kế và tổ chức thi 

công, kiến thức pháp luật, thực tế xây dựng v.v.. Do đó, cần phải đào tạo ngay một cách 

có bài bản các loại hình kỹ sư chuyên gia gồm: 

- Phân tích đánh giá, tư vấn về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng GTVT. 

- Tính toán vòng đời, phân tích hiệu quả kinh tế, tài chính cho dự án, tư vấn về sự cần 

thiết đầu tư. 

- Lập và quản lý chi phí xây dựng, kiểm soát giá, điều chỉnh phù hợp với các giai đoạn 

thực hiện dự án. 

- Lập hồ sơ mời thầu tư vấn, mời thầu xây lắp, chuẩn bị các tài liệu sơ tuyển nhà thầu, 

phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng. 

2. Trang bị và quản lý các phần mềm lập dự toán  

- Cũng giống như các phần mềm tính toán khác, phần mềm lập dự toán công trình đã hỗ 

trợ rất nhiều cho người lập dự toán, có thể rút ngắn tới 1/2 thời gian lập một hồ s ơ dự 

toán so với tính toán bằng tay. Vì vậy cần cập nhật và trang bị bổ sung thêm một số 

phần mềm mới có bản quyền cho công tác lập dự toán là cần thiết. 

- Phải có kế hoạch để thu thập, quản lý phần mềm dự toán và lưu trữ các số liệu về dự 

toán của các công trình đã làm để tham khảo và thực hiện cho các công trình sau.   


