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THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ ĐẶC THÙ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG  

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC 

Định mức dịch vụ công ích đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Gọi tắt là 

định mức dịch vụ công ích đặc thù) bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và 

máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, duy trì dịch vụ công 

trình đô thị từ khâu chuẩn bị đến khâu kêt thúc. 

Định mức dịch vụ công ích đặc thù được lập trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 

dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công – nghiệm thu – vận hành; mức cơ giới hóa 

chung trong ngành dịch vụ công ích đô thị; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và 

những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành quản lý công trình đô thị (các vật liệu mới, 

thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến,…). 

II. CĂN CỨ LẬP ĐỊNH MỨC 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

ngày 17/06/2020 

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-TTG ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

v/v phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng; 

- Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/05/2018 của Bộ Xây dựng v/v 

Hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá 

xây dựng; 

- Căn cứ Quyết định số 593/2014/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng v/v 

công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; 

- Căn cứ Quyết định số 594/2014/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng v/v 

công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; 

- Tham khảo Quy trình kỹ thuật thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị hiện 

đang áp dụng phổ biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

III. KẾT CẤU TẬP ĐỊNH MỨC 

Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị đặc thù được trình bày theo nhóm, loại 

của các công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Mỗi định mức được trình bày gồm: 

thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực 

hiện công việc đó. 
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Định mức dịch vụ công ích đặc thù được công bố kết cấu như sau: 

Stt 
Mã hiệu 

định mức 
Nhóm, loại công tác xây dựng 

Đơn vị 

tính 

PHẦN A: DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 

CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC THÁO DỠ, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG 

ĐÈN CHIẾU SÁNG 

1 CS1.01.01 Tháo dỡ trụ đèn kim loại ở độ cao h ≤ 8m 1 trụ 

2 CS1.01.02 Tháo dỡ trụ đèn kim loại ở độ cao 8m < h ≤12m 1 trụ 

3 CS1.01.03 Tháo dỡ trụ đèn kim loại ở độ cao 12m < h ≤15m 1 trụ 

4 CS1.01.04 Tháo dỡ trụ đèn kim loại ở độ cao 15m < h ≤18m 1 trụ 

5 CS1.02.01 Tháo dỡ cần đèn ở độ cao ≤12m, chiều dài ≤ 2,8m 1 cần 

6 CS1.02.02 Tháo dỡ cần đèn ở độ cao ≤12m, chiều dài ≤ 3,2m 1 cần 

7 CS1.02.03 Tháo dỡ cần đèn ở độ cao ≤12m, chiều dài ≤ 3,6m 1 cần 

8 CS1.02.04 Tháo dỡ cần đèn ở độ cao ≤12m, chiều dài ≤ 3,8m 1 cần 

9 CS1.02.05 Tháo dỡ cần đèn ở độ cao ≤12m, chiều dài ≤ 4,0m 1 cần 

10 CS1.02.06 Tháo dỡ cần đèn ở độ cao ≤12m, chiều dài ≤ 4,4m 1 cần 

11 CS1.02.07 Tháo dỡ cần đèn ở độ cao ≤12m, chiều dài ≤ 6m 1 cần 

CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC THAY THẾ CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐÈN 

CHIẾU SÁNG 

12 CS2.01.01 Thay thế contactor 3P các loại 1 cái 

13 CS2.01.02 
Thay thế CB hoặc MCCB các loại cho các tủ điện 

đèn chiếu sáng 
1 cái 

PHẦN B: DUY TRÌ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ TỦ ĐIỀU KHIỂN, TRỤ ĐÈN 

TÍN HIỆU GIAO THÔNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN 

14 TH1.01.111 
Đào hố móng trên nền đường bán thâm nhập, chiều 

sâu ≥ 1,0m 
m³ 

15 TH1.01.112 
Đào hố móng trên nền đường bê tông asphalt 1 lớp 

bằng máy kết hợp thủ công, chiều sâu ≥ 1,0m 
m³ 

16 TH1.01.113 
Đào hố móng trên nền đường bê tông asphalt 2 lớp, 

chiều sâu ≥ 1,0m 
m³ 

17 TH1.01.114 
Đào hố móng trên nền đường bê tông asphalt 3 lớp, 

chiều sâu ≥ 1,0m 
m³ 
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Stt 
Mã hiệu 

định mức 
Nhóm, loại công tác xây dựng 

Đơn vị 

tính 

18 TH1.01.121 
Đào rãnh cáp, cáp tiếp địa trên nền đường bán thâm 

nhập, chiều sâu ≥ 0,6m 
m³ 

19 TH1.01.122 
Đào rãnh cáp, cáp tiếp địa trên nền đường bê tông 

asphalt 1 lớp, chiều sâu ≥ 0,6m 
m³ 

20 TH1.01.123 
Đào rãnh cáp, cáp tiếp địa trên nền đường bê tông 

asphalt 2 lớp, chiều sâu ≥ 0,6m 
m³ 

21 TH1.01.124 
Đào rãnh cáp, cáp tiếp địa trên nền đường bê tông 

asphalt 3 lớp, chiều sâu ≥ 0,6m 
m³ 

22 TH1.01.201 
Đào hố móng, rãnh cáp, rãnh tiếp trên hè phố bằng 

thủ công, chiều sâu ≤ 1m 
m³ 

23 TH1.01.202 
Đào hố móng trên hè phố bằng thủ công, chiều sâu > 

1m 
m³ 

24 TH1.01.311 Đắp đất hố móng, độ chặt K = 0,85 m³ 

25 TH1.01.321 Đắp đất rãnh cáp, rãnh tiếp địa, độ chặt K = 0,85 m³ 

26 TH1.01.411 
Vận chuyển đất đào tiếp cự ly 10m bằng thủ công, 

đất cấp I 
m³ 

27 TH1.01.412 
Vận chuyển đất đào tiếp cự ly 10m bằng thủ công, 

đất cấp II 
m³ 

28 TH1.01.413 
Vận chuyển đất đào tiếp cự ly 10m bằng thủ công, 

đất cấp III 
m³ 

29 TH1.01.414 
Vận chuyển đất đào tiếp cự ly 10m bằng thủ công, 

đất cấp IV 
m³ 

30 TH1.02.101 Lắp đặt tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông 1 tủ 

31 TH1.02.211 
Lắp đặt cột đèn tín hiệu giao thông không tay vươn 

bằng thủ công 
1 cột 

32 TH1.02.212 
Lắp đặt cột đèn tín hiệu giao thông không tay vươn 

bằng cơ giới kết hợp thủ công 
1 cột 

33 TH1.02.301 Lắp đặt bộ đèn tín hiệu giao thông 1 bộ 

CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC DUY TRÌ HỆ THỐNG TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

34 TH2.01.101 Quản lý đèn tín hiệu giao thông 1 nút/ngày 

35 TH2.02.111 Thay bộ điều khiển tín hiệu giao thông 1 bộ 

36 TH2.02.121 
Thay thiết bị trong tủ điều khiển giao thông, Aptomat 

25A 
1 thiết bị 
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Stt 
Mã hiệu 

định mức 
Nhóm, loại công tác xây dựng 

Đơn vị 

tính 

37 TH2.02.131 Thay bóng đèn tín hiệu giao thông, đèn sợi đốt 20 bóng 

38 TH2.02.141 Thay kính màu cột đèn tín hiệu giao thông 20 cái 

39 TH2.02.151 Thay lưỡi trai đèn cột đèn tín hiệu giao thông 20 cái 

40 TH2.02.161 Thay dây lên đèn cột đèn tín hiệu giao thông 40 m dây 

41 TH2.02.211 Sửa chữa bộ phận điều khiển tín hiệu giao thông 1 bộ 

42 TH2.03.111 Sơn tủ điện đèn tín hiệu giao thông 1 tủ 

43 TH2.03.121 Sơn cột đèn tín hiệu giao thông, chiều cao > 3m 1 cột 

44 TH2.03.131 
Sơn bầu đèn, mặt đèn đèn tín hiệu giao thông, chiều 

cao > 3m 

1 bầu đèn, 

mặt đèn 

45 TH2.04.111 Xử lý sự cố chạm chập 
1 nút 

(chốt) 

PHẦN C: DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ 

46 CV1.01.00  Sản xuất và ươm cây xanh cao từ 15–40 cm  1.000 cây  

47 CV1.02.00 Sản xuất hoa giai đoạn cây con 1.000 cây 

48 CV1.03.00 Sản xuất hoa ở liếp trồng ( từ gieo hạt giống ) 1.000 cây 

49 CV1.04.00 Sản xuất hoa trong túi bầu (1 cây/bầu) 1.000 cây 

50 CV1.05.00 Sản xuất hoa trong chậu (3 cây/chậu) 100 chậu 

51 CV1.06.00 Sản xuất hoa trong giỏ (3 cây/giỏ) 1.000 giỏ 

52 CV1.07.00 
Sản xuất cây kiểng thông thường, lá màu trong giỏ 

(3cây/giỏ) 
1.000 giỏ 

53 CV1.08.00 Chăm sóc cây xanh trồng chậu trong vườn ươm 
100 

chậu/năm 

54 CV1.09.00 Chăm sóc cây xanh trồng giản trong vườn ươm 
100 

cây/năm 

55 
CV1.10.01- 

CV1.10.03 

Bứng bầu cây xanh, cây kiểng trồng đường phố, công 

viên 
1 cây/lần 

56 CV1.12.02 Nhổ cỏ dại trong vườn ươm 100 m²/lần 

57 CV1.12.03 Nạo vét mương rảnh thoát nước vườn ươm 100 md/lần 
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Stt 
Mã hiệu 

định mức 
Nhóm, loại công tác xây dựng 

Đơn vị 

tính 

58 CV1.12.04 Dãy cỏ phát hoang phòng cản lửa chống cháy 100 m²/lần 

59 CV1.12.05 Dãy cỏ dại trong lô trồng cây 100 m²/lần 

60 CV2.01.01 Thay nước, vét đáy hồ nước 
1 m³ nước 

thay 

61 CV2.01.03 Thay nước hồ non bộ 
1 m³ nước 

thay 

62 CV2.02.01 Quét rác trong công viên 
1.000 

m²/lần 

63 CV2.02.02 Rửa nền hè công viên 100 m²/lần 

64 CV2.02.03 Nhổ cỏ dại đường đi trong công viên 100 m²/lần 

65 CV2.02.04 Bảo vệ công viên 
1 ha/ngày 

đêm 

66 CV3.01.02 Trồng mới cây hàng rào 100 m²/lần 

67 CV3.01.03 Trồng mới cây lá màu, bồn kiểng 100 m² 

68 CV3.01.04 Trồng mới hoa công viên 100 m² 

69 CV3.01.05 Trồng mới cỏ 100 m² 

70 CV3.02.01 Vận chuyển xếp chậu cây vào nơi trang trí 100 chậu 

71 CV3.03.01 Chăm sóc cây xanh mới trồng 1 cây/năm 

72 CV3.03.02 Duy trì và chăm sóc bồn cỏ gốc cây xanh bồn/năm 

73 CV3.03.03 
Chăm sóc cây xanh do dân tự trồng trên vỉa hè đường 

phố 
1 cây/năm 

74 CV3.04.01 Chăm sóc cây xanh trồng ven rạch loại 1 1 cây/năm 

75 CV3.04.02 Chăm sóc cây xanh trồng ven rạch loại 2 1 cây/năm 

76 CV3.04.03 Chăm sóc cây xanh trồng ven rạch loại 3 1 cây/năm 

77 CV4.01.01 Tuần tra bảo vệ cây xanh đường phố 
1.000 

cây/lần 

78 CV4.01.02 
Xây bồn và bảo trì lồng sắt bảo vệ cây xanh đường 

phố 
bồn 
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Stt 
Mã hiệu 

định mức 
Nhóm, loại công tác xây dựng 

Đơn vị 

tính 

79 CV1.01.03 Quét vôi trụ điện 1 trụ/lần 

80 CX.51110 Phun thuốc trừ sâu, bệnh cây bóng mát bằng máy 1 cây/lần 

81 CX.51160 Công tác bảo vệ bãi rác, nghĩa trang. 
1 ha/ngày 

đêm 

82 CX6.01.00 Đánh số thứ tự, quản lý cây xanh 10 cây/lần 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị đặc thù do UBND tỉnh Bình Dương 

công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan liên quan lập và quản lý chi phí dịch vụ 

công ích đô thị trên địa bàn tỉnh. 

 Hao phí của vật liệu, công cụ lao động khác (như dao, kéo, bay, gang tay, thùng 

chứa, cuốc,...) trực tiếp sử dụng cho quá trình thực hiện công việc không có trong định 

mức theo văn bản ban hành. Các hao phí này được xác định trong chi phí quản lý chung 

của dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

 Trường hợp định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị có yêu cầu kỹ thuật và 

điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập định mức này hoặc những công tác dịch 

vụ công ích đô thị chưa ban hành định mức thì chủ đầu tư tiến hành khảo sát và xác định 

các thành phần hao phí (vật tư, nhân công, máy thi công) trên cơ cở yêu cầu kỹ thuật, 

biện pháp thi công … và  báo cáo về Sở Xây dựng để tiến hành rà soát điều chỉnh hoặc 

lập bổ sung định mức mới phù hợp theo quy định. 
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PHẦN A: ĐỊNH MỨC DUY TRÌ HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 

CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC THÁO DỠ, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG 

ĐÈN CHIẾU SÁNG 

CS1.00.00 THÁO DỠ, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG 

CS1.01.00 THÁO DỠ TRỤ ĐÈN KIM LOẠI Ở CÁC ĐỘ CAO 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị máy – thiết bị thi công, dụng cụ thi công; 

- Sử dụng xe thang, nâng công nhân leo tháo cần đèn; 

- Hạ cần đèn; di chuyển cần ra vị trí tập kết; 

- Kết thúc công việc thu dọn hiền trường, phương tiện. 

Đơn vị tính: 1 trụ 

Mã hiệu Loại công tác 
Thành phần hao 

phí 

Đơn 

vị 

Độ cao (m) 

h ≤ 8  
8 < h 

≤ 12  

12 < h 

≤ 15  

15 < h 

≤ 18  

CS1.01.0 Tháo dỡ trụ đèn 

kim loại 
Nhân công: 

- Bậc thợ bình 

quân 3,5/7 

Máy thi công: 

- Xe thang – chiều 

dài 12m 

 

công 

 

 

ca 

 

0,343 

 

 

0,086 

0,408 

 

 

0,102 

0,539 

 

 

0,135 

0,641 

 

 

0,178 

    1 2 3 4 
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CS1.02.00 THÁO DỠ CẦN ĐÈN Ở ĐỘ CAO < 12M, CHIỀU DÀI CẦN ĐÈN CÁC 

LOẠI 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị máy – thiết bị thi công, dụng cụ thi công; 

- Sử dụng xe thang, nâng công nhân leo tháo cần đèn; 

- Hạ cần đèn; di chuyển cần ra vị trí tập kết; 

- Kết thúc công việc thu dọn hiền trường, phương tiện. 

Đơn vị tính: 1 cần 

Mã hiệu 
Loại công 

tác 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dài cần đèn (m) 

d≤2,8  d≤3,2 d≤3,6 d≤3,8 

CS1.02.0 Tháo dỡ cần 

đèn ở độ cao 

12m 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 

3,5/7 

Máy thi công: 

- Xe thang – chiều dài 

12m 

 

công 

 

 

ca 

 

0,086 

 

 

0,029 

0,098 

 

 

0,033 

0,110 

 

 

0,037 

0,126 

 

 

0,041 

    1 2 3 4 

 

Đơn vị tính: 1 cần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Chiều dài cần đèn (m) 

d ≤ 4,0  d ≤ 4,4 d ≤ 6,0 

CS1.02.0 Tháo dỡ cần 

đèn ở độ cao 

12m 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

Máy thi công: 

- Xe thang – chiều dài 

12m 

 

công 

 

ca 

 

0,144 

 

0,046 

 

0,164 

 

0,052 

 

0,188 

 

0,059 

    5 6 7 
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CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC THAY THẾ CÁC THIẾT BỊ  

HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG 

CS2.01.00 THAY THẾ CONTACTOR 3P CÁC LOẠI 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị máy – thiết bị thi công, dụng cụ thi công; 

- Cặt nguồn điện, kiểm tra các mối nối điện trước khi tháo; 

- Tháo thay thế contactor; 

- Đống nguồn điện, kiểm tra, thu dọn và hoàn thành. 

Đơn vị tính: 1 cái 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

CS2.01.0 Thay thế contactor 3P 

các loại 

Vật liệu: 

- Contactor 3P các loại 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4,0/7 

 

cái 

 

công 

 

1,00 

 

0,135 

    1 

CS2.02.00 THAY THẾ CB/MCCB CÁC LOẠI CHO TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU 

SÁNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, kiểm tra mặt bằng làm việc; 

- Tắt Aptomat tủ điện, kiểm tra; 

- Tháo dây kết nối CB (hoặc MCCB); 

- Tháo ốc cố định CB (hoặc MCCB); 

- Tháo CB (hoặc MCCB) cũ (hỏng); 

- Lắp đặt CB (hoặc MCCB) mới; 

- Đấu lại dây kết nối CB (hoặc MCCB) mới; 

- Kiểm tra việc đấu kết nối lần cuối; 

- Bậc Aptomat tủ điện và tủ điều khiển; 

- Kiểm tra thiết bị hoạt động ổn định; 

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.; 

Đơn vị tính: 1 cái 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

CS2.02.0 Thay thế CB hoặc 

MCCB các loại cho 

các tủ điều khiển 

chiếu sáng 

Vật liệu: 

- CB (hoặc MCCB) các loại 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4,0/7 

 

cái 

 

công 

 

1,00 

 

0,07 

    1 
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PHẦN B: ĐỊNH MỨC DUY TRÌ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ TỦ ĐIỀU KHIỂN, TRỤ ĐÈN 

TÍN HIỆU GIAO THÔNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN 

TH1.01.000 ĐÀO HỐ MÓNG TRỒNG CỘT ĐÈN TÍN HIỆU VÀ RÃNH CÁP, 

RÃNH TIẾP ĐỊA 

TH1.01.100 ĐÀO HỐ MÓNG, RÃNH CÁP VÀ RÃNH TIẾP ĐỊA TRÊN NỀN 

ĐƯỜNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí, kích thước; 

- Làm hàng rào cảnh giới trong quá trình thi công; 

- Cắt mặt nền đường nhựa theo kích thước; 

- Đào hố móng theo đúng kích thước và yêu cầu kỹ thuật; 

- Xúc phế liệu lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển trong phạm vi 10m. 

- Thu dọn vị trí thi công sau khi hoàn thành. 

Yêu cầu kỹ thuật: 

- Kích thước hố móng ≥ 0,8x0,8x1,0 (m) 

- Kích thước rãnh cáp, rãnh tiếp địa ≥ 0,2 m, sâu ≥ 0,6 (m)   

TH1.01.110 ĐÀO HỐ MÓNG TRÊN NỀN ĐƯỜNG, CHIỀU SÂU ≥  1,0M 

Đơn vị tính: m³ 

Mã hiệu Loại công tác 
Thành phần hao 

phí 

Đơn 

vị 

Định mức 

Bán 

thâm 

nhập 

Bê tông Asphalt 

1 lớp 2 lớp 3 lớp 

TH1.01.11 Đào hố móng 

trên nền đường, 

chiều sâu ≥ 1,0 

m 

Vật liệu: 

- Lưỡi cắt bê tông 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình 

quân 2,7/7 

Máy thi công: 

- Máy đục bê tông 

18 – 32mm 

- Máy cắt bê tông 

– công suất 1,2cv 

MCD28 

 

cái 

 

công 

 

 

ca 

 

ca 

 

0,18 

 

1,00 

 

 

0,12 

 

0,20 

 

0,26 

 

1,20 

 

 

0,18 

 

0,30 

 

0,35 

 

1,50 

 

 

0,24 

 

0,40 

 

0,44 

 

1,90 

 

 

0,30 

 

0,50 

    1 2 3 4 
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TH1.01.120 ĐÀO RÃNH CÁP, RÃNH TIẾP ĐỊA TRÊN NỀN ĐƯỜNG, CHIỀU 

RỘNG ≥ 0,2M, CHIỀU SÂU ≥ 0,6M 

Đơn vị tính: m³ 

Mã hiệu Loại công tác 
Thành phần hao 

phí 

Đơn 

vị 

Định mức 

Bán 

thâm 

nhập 

Bê tông Asphalt 

1 lớp 2 lớp 3 lớp 

TH1.01.12 Đào rãnh cáp, 

rãnh tiếp địa 

trên nền đường, 

chiều rộng ≥ 

0,2m, chiều sâu 

≥ 0,6 m 

Vật liệu: 

- Lưỡi cắt bê tông 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình 

quân 2,7/7 

Máy thi công: 

- Máy đục bê tông 

18 – 32mm 

- Máy cắt bê tông 

– công suất 1,2cv 

MCD28 

 

cái 

 

công 

 

 

ca 

 

ca 

 

0,18 

 

0,80 

 

 

0,12 

 

0,20 

 

0,26 

 

1,00 

 

 

0,18 

 

0,30 

 

0,35 

 

1,20 

 

 

0,24 

 

0,40 

 

0,44 

 

1,50 

 

 

0,30 

 

0,50 

    1 2 3 4 

TH1.01.201 ĐÀO HỐ MÓNG, RÃNH CÁP VÀ RÃNH TIẾP ĐỊA TRÊN HÈ PHỐ 

BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU SÂU ≤ 1M 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị lao động; 

- Cảnh giới an toàn giao thông; 

- Xác định vị trí, kích thước hố đào; 

- Đào phá nền hè; 

- Đào hố móng, rãnh cáp và rãnh tiếp địa đúng yêu cầu kỹ thuật và kích thước; 

- Xúc đất lên phương tiện và vận chuyển trong phạm vi 10m; 

- Thu dọn vị trí thi công sau khi hoàn thành. 

Đơn vị tính: m³ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị 
Chiều sâu 

≤ 1m 

TH1.01.20 Đào hố móng, rãnh 

cáp, rãnh tiếp địa trên 

hè phố bằng thủ công 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 2,7/7 

 

công 

 

2,70 

    1 
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TH1.01.202 ĐÀO HỐ MÓNG TRÊN HÈ PHỐ BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU SÂU  > 

1M 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị lao động; 

- Cảnh giới an toàn giao thông; 

- Xác định vị trí, kích thước hố đào; 

- Đào phá nền hè; 

- Đào hố móng đúng yêu cầu kỹ thuật và kích thước; 

- Xúc đất lên phương tiện và vận chuyển trong phạm vi 10m; 

- Thu dọn vị trí thi công sau khi hoàn thành. 

Đơn vị tính: m³ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị 
Chiều sâu 

> 1m 

TH1.01.20 Đào hố móng bằng 

thủ công 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 2,7/7 

 

công 

 

3,00 

    2 
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TH1.01.300 ĐẮP ĐẤT HỐ MÓNG, RÃNH CÁP VÀ RÃNH TIẾP ĐỊA 

Đơn vị tính: m³ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị 
Độ chặt 

K = 0,85 

TH1.01.31 

 

TH1.01.32 

Đắp đất hố móng 

 

Đắp đất rãnh cáp, 

rãnh tiếp địa 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 2,7/7 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 2,7/7 

 

công 

 

công 

 

0,51 

 

0,46 

    1 

TH1.01.400 VẬN CHUYỂN ĐẤT ĐÀO TIẾP CỰ LY 10M BẰNG THỦ CÔNG 

Đơn vị tính: m³ 

Mã hiệu Loại công tác 
Thành phần hao 

phí 

Đơn 

vị 

Loại đất 

Đất 

cấp I 

Đất 

cấp II 

Đất 

cấp 

III 

Đất 

cấp 

IV 

TH1.01.41 

Vận chuyển đất 

đào tiếp cự ly 

10m bằng thủ 

công 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình 

quân 2,7/7 

 

công 

 

0,031 

 

0,032 

 

0,035 

 

0,037 

    1 2 3 4 

*Ghi chú: Bảng phân loại cấp đất được quy định tại Phụ lục đính kèm 

TH1.02.000 LẮP ĐẶT TỦ ĐIỀU KHIỂN, TRỤ ĐÈN THGT VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN 

TH1.02.100 LẮP ĐẶT TỦ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, trang thiết bị bảo hộ, tập kết đến nơi làm việc; 

- Lắp ráp các thiết bị vào tủ, lắp đặt tủ vào vị trí; 

- Cắt điện, đấu nối cáp; 

- Kiểm tra, đóng thử; 

- Thu dọn, vệ sinh hiện trường làm việc. 

Đơn vị tính: 1 tủ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH1.02.10 Lắp đặt tủ điều khiển 

giao thông 

Vật liệu: 

- Tủ điều khiển 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

 

bộ 

 

công 

 

1,00 

 

2,35 

    1 

*Ghi chú: Trường hợp lắp đặt tủ điện ở độ cao ≥ 2m được bổ sung định mức máy 

thi công (xe thang 9m) bằng 0,2 ca. 
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TH1.02.200 LẮP ĐẶT CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

TH1.02.210 LẮP ĐẶT CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG KHÔNG TAY VƯƠN 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ trang thiết bị lao động; 

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao 

thông, an toàn điện); 

- Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công (phạm vi 50m); 

- Lắp dựng và căn chỉnh cột đèn tín hiệu giao thông; 

- Đóng nguồn điện, kiểm tra và dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 1 cột 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Định mức 

Thủ 

công 

Thủ công 

kết hợp 

cơ giới 

TH1.02.21 Lắp đặt cột đèn 

tín hiệu giao 

thông không 

tay vươn 

Vật liệu: 

- Cột đèn tín hiệu giao thông 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

Máy thi công: 

- Xe cẩu 5T 

- Xe thang – chiều dài 9m 

 

cột 

 

công 

 

ca 

ca 

 

1,00 

 

0,629 

 

- 

- 

 

1,00 

 

0,583 

 

0,083 

0,083 

    1 2 

TH1.02.300 LẮP ĐẶT BỘ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ trang thiết bị lao động; 

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, 

an toàn điện); 

- Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công; 

- Lắp đặt bộ đèn điều khiển tín hiệu giao thông; 

- Đóng nguồn điện, kiểm tra và dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 1 bộ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH1.02.30 Lắp đặt bộ đèn tín 

hiệu giao thông 

Vật liệu: 

- Đèn tín hiệu giao thông 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

Máy thi công: 

- Xe thang 9m 

 

bộ 

 

công 

 

ca 

 

1,00 

 

1,50 

 

0,15 

    1 
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CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC DUY TRÌ HỆ THỐNG TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

TH2.01.000 VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

TH2.01.101 QUẢN LÝ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Thường xuyên kiểm tra nhận thông thông tin sửa chữa. 

- Kiểm tra đo thông số định kỳ hệ thống đèn. 

- Ghi chép hoạt động mỗi nút (chốt) hằng ngày. 

- Xử lý sửa chữa nhỏ, sửa ổ cắm, tiếp xúc đầu dây. 

Đơn vị tính: 1 nút (chốt)/ngày 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH2.01.10 Quản lý đèn tín hiệu 

giao thông 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

 

công 

 

0,137 

    1 

TH2.02.000 THAY THẾ, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN 

HIỆU GIAO THÔNG 

TH2.02.110 THAY BỘ ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; 

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động; 

- Tháo gỡ bộ điều khiển tín hiệu giao thông cũ; 

- Lắp đặt bộ điều khiển tín hiệu giao thông mới; 

- Kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, hoàn thiện công tác thay bộ điều khiển; 

- Thu dọn dụng cụ, dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 1 bộ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH2.02.11 Thay bộ điều khiển 

tín hiệu giao thông 

Vật liệu: 

- Bộ điều khiển 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

 

bộ 

 

công 

 

1,00 

 

0,255 

    1 
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TH2.02.120 THAY THIẾT BỊ TRONG TỦ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ; 

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn; 

- Tháo thiết bị cũ, lắp thiết bị mới; 

- Đấu dây, đóng điện, kiểm tra, hoàn thiện; 

- Thu dọn dụng cụ, dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 1 thiết bị 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị 
Định mức 

Aptomat 25A 

TH2.02.12 Thay thiết bị trong 

tủ điều khiển giao 

thông 

Vật liệu: 

- Aptomat 25A 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

 

cái 

 

công 

 

1,00 

 

0,07 

    1 

TH2.02.130 THAY BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ; 

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn; 

- Tháo kính đèn, bóng đèn cũ 

- Lắp bóng mới, đấu dây, lắp kính đèn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thiện; 

- Thu dọn dụng cụ, dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 20 bóng 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị 
Định mức 

Đèn sợi đốt 

TH2.02.13 Thay bóng đèn tín 

hiệu giao thông 

Vật liệu: 

- Đèn sợi đốt 100 - 200W 

- Đui đèn 

- Băng dính 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

Máy thi công: 

- Xe thang – chiều dài 9m 

 

cái 

cái 

cuộn 

 

công 

 

ca 

 

20,00 

6,00 

7,00 

 

3,60 

 

0,60 

    1 
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TH2.02.140 THAY KÍNH MÀU CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ; 

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn; 

- Tháo kính màu cũ, thay kính màu mới, kiểm tra, hoàn thiện; 

- Thu dọn dụng cụ, dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 20 cái 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH2.02.14 Thay kính màu cột 

đèn tín hiệu giao 

thông 

Vật liệu: 

- Kính màu 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

Máy thi công: 

- Xe thang – chiều dài 9m 

 

cái 

 

công 

 

ca 

 

20,00 

 

1,306 

 

0,261 

    1 

TH2.02.150 THAY LƯỠI TRAI ĐÈN CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ; 

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn; 

- Tháo lưỡi trai đèn cũ, thay lưỡi trai đèn mới, kiểm tra, hoàn thiện; 

- Thu dọn dụng cụ, dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 20 cái 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH2.02.15 Thay lưỡi trai đèn 

cột đèn tín hiệu giao 

thông 

Vật liệu: 

- Lưỡi trai đèn 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

Máy thi công: 

- Xe thang – chiều dài 9m 

 

cái 

 

công 

 

ca 

 

20,00 

 

1,00 

 

0,20 

    1 
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TH2.02.160: THAY DÂY LÊN ĐÈN CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ; 

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn; 

- Hạ dây cũ, luồn cửa cột, kéo dây mới, kiểm tra, hoàn thiện; 

- Thu dọn dụng cụ, dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 40 m dây thay 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH2.02.16 Thay dây lên đèn cột 

đèn tín hiệu giao 

thông 

Vật liệu: 

- Dây súp 

- Băng dính 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

Máy thi công: 

- Xe thang – chiều dài 9m 

 

m 

cái 

 

công 

 

ca 

 

40,60 

1,00 

 

3,222 

 

0,50 

    1 

TH2.02.200 SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO 

THÔNG 

TH2.02.210 SỬA CHỮA BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; 

- Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động; 

- Đo kiểm tra thông số kỹ thuật nguồn, khối điều khiển, khối kiểm tra; 

- Cắt nguồn điện, tiến hành sửa chữa; 

- Kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, hoàn thiện công tác; 

- Dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 1 bộ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH2.02.21 Sửa chữa bộ phận 

điều khiển tín hiệu 

giao thông 

Vật liệu: 

- Thiếc hàn 

- Nhựa thông 

- Dây PVC 1x0,5 

- Vi mạch điều khiển 

- Điện trở (10-15)kΩ 

- Tủ điện EPF-16v 

- Chiết áp 100kΩ 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 6,0/7 

 

kg 

kg 

m 

cái 

cái 

cái 

cái 

 

công 

 

0,05 

0,005 

1,00 

1,00 

3,00 

2,00 

3,00 

 

10,00 

    1 



19 
 

 

TH2.03.000 SƠN BẢO TRÌ, VỆ SINH CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN 

HIỆU GIAO THÔNG 

TH2.03.100 SƠN BẢO TRÌ CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO 

THÔNG 

TH2.03.110 SƠN TỦ ĐIỆN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; 

- Cắt nguồn điện, cạo gỉ, sơn 3 nước (1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu); 

- Kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, hoàn thiện công tác; 

- Dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 1 tủ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH2.03.11 Sơn tủ điện đèn tín 

hiệu giao thông 

Vật liệu: 

- Sơn chống gỉ 

- Sơn màu 

- Bàn chải sắt 

- Chổi quét sơn 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

 

kg 

kg 

cái 

cái 

 

công 

 

0,25 

0,50 

0,30 

0,30 

 

0,80 

    1 

TH2.03.120 SƠN CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; 

- Cắt nguồn điện, cạo gỉ, sơn 3 nước (1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu); 

- Kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, hoàn thiện công tác; 

- Dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 1 cột 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị 
Định mức 

Chiều cao > 3m 

TH2.03.12 Sơn cột đèn tín 

hiệu giao thông 

Vật liệu: 

- Sơn chống gỉ 

- Sơn màu 

- Bàn chải sắt 

- Chổi quét sơn 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

Máy thi công: 

- Xe thang – chiều dài 9m 

 

kg 

kg 

cái 

cái 

 

công 

 

ca 

 

0,28 

0,60 

0,30 

0,30 

 

2,00 

 

0,30 

    1 
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TH2.03.130 SƠN BẦU ĐÈN, MẶT ĐÈN CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; 

- Cắt nguồn điện, cạo gỉ, sơn 3 nước (1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu); 

- Kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, hoàn thiện công tác; 

- Dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 1 bầu đèn, mặt đèn 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị 
Định mức 

Chiều cao > 3m 

TH2.03.13 Sơn bầu đèn, mặt 

đèn cột đèn tín 

hiệu giao thông 

Vật liệu: 

- Sơn chống gỉ 

- Sơn màu 

- Bàn chải sắt 

- Chổi quét sơn 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

Máy thi công: 

- Xe thang – chiều dài 9m 

 

kg 

kg 

cái 

cái 

 

công 

 

ca 

 

0,25 

0,50 

0,30 

0,30 

 

0,50 

 

0,121 

    1 

 



21 
 

 

TH2.04.000 XỬ LÝ SỰ CỐ CHẠM CHẬP 

Thành phần công việc : 

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; 

- Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động; 

- Kiểm tra, phát hiện và xử lý vị trí chạm chập; 

- Kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, hoàn thiện công tác; 

- Dọn dẹp hiện trường thi công. 

Đơn vị tính: 1 nút (chốt) 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TH2.04.11 Xử lý sự cố chạm 

chập 

Vật liệu: 

- Cáp 6 ruột φ16/10 bọc PVC 

- Ống PVC φ49 

- Nối ống PVC φ49 

- Rắc co PVC φ49 

- Băng keo PVC 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 

Máy thi công: 

- Máy đào 32-42 

- Máy cắt đường 

 

m 

m 

cái 

cái 

m 

 

công 

 

ca 

ca 

 

30,00 

30,00 

8,00 

2,00 

5,00 

 

6,00 

 

1,00 

1,00 

    1 

*Ghi chú: Phần rải thảm bê tông nhựa tái lập mặt đường được tính riêng. 
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PHẦN C: DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ 

CV1.01.00 SẢN XUẤT VÀ ƯƠM CÂY XANH CAO TỪ 15 – 40 CM 

Cây cao 15-40 cm, trong túi bầu nylon, thân thẳng, lá xanh tốt, cây không bị cụt 

ngọn. Tỷ lệ sống trên 70%. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Thu, xử lý hạt giống, làm liếp gieo; gieo hạt, làm giàn che, chăm sóc cây trên 

liếp; 

- Tưới nước 2 lần/ngày trong vòng 60 ngày, làm cỏ dại 10 ngày/lần; 

- Phun thuốc trừ sâu, giâm cây con vào túi bầu nylon; 

- Chăm sóc cây trong vòng 06 tháng, phòng trừ sâu bệnh, trồng dặm cây chết (tỉ lệ 

10%); làm cỏ cây trong bịch 1 lần/tháng; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1.000 cây 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.01.00 Sản xuất và ươm cây 

xanh cao từ 15-40 cm 

Vật liệu: 

- Hóa chất xử lý hạt 

- Nước 

- Tro trấu 

- Cát đen 

- Lá chằm 

- Thuốc trừ sâu 

- Đất đen 

- Phân hữu cơ 

- Túi bầu nylon 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

 

lít 

m³ 

m³ 

m³ 

tấm 

chai 

m³ 

kg 

cái 

 

công 

 

0,04 

0,59 

0,02 

0,02 

6 

0,26 

0,1 

48 

1.100 

 

13,14 
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CV1.02.00 SẢN XUẤT HOA GIAI ĐOẠN CÂY CON 

Thời gian chăm sóc 30 ngày. 

Quy cách cây cao 7-10 cm, có đến 6 lá xanh tốt không sâu bệnh. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Ở hộc gieo (15 ngày): làm đất bằng thủ công, phơi ải, nhặt tạp chất, sàng đất, 

trộn phân, chuyển và rải phân, trộn thuốc xử lý đất, trộn với tro trấu, gieo hạt, phủ đất đè 

lấp hạt. tưới nước 2 lần/ngày. Làm cỏ giữa hai hộc và trong hộc gieo, dọn vệ sinh; cải tạo 

và xử lý đất. 

- Ở liếp ươm (15 ngày): Làm đất, chuyển phân ra liếp, rải, đảo phân trên liếp, xử lý 

đất, vét rảnh, lên đảo đất san phẳng mặt liếp. Trồng cây con ra liếp, tưới nước 5 ngày đầu 

bằng vòi sen nhỏ 2 lần/ngày, sau 10 ngày tưới bằng vòi sen lớn 2 lần/ngày. Làm cỏ liếp 

ươm, rảnh liếp ươm, gom rác đổ tại nơi quy định. Xới phá váng mặt liếp, bón phân, phun 

thuốc trừ sâu. Bứng xuất cây bầu đất, bồi đất sau khi bứng cây. Vận chuyển đi với cự ly 

100 m.   

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong suốt thời gian để cây đạt yêu cầu xuất vườn. 

Đơn vị tính: 1.000 cây 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.02.00 Sản xuất hoa giai đoạn 

cây con 

Vật liệu: 

- Hạt giống 

- Nước 

- Tro trấu 

- Phân vô cơ 

- Cát đen 

- Bánh dầu 

- Đất đen 

- Phân hữu cơ 

-Thuốc trừ sâu 250 ml 

- Hóa chất xử lý đất 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

 

kg 

m³ 

m³ 

kg 

m³ 

kg 

m³ 

kg 

chai 

kg 

 

công 

 

0,025 

2,925 

0,067 

0,838 

0,003 

7,2 

1,4 

244,8 

0,09 

0,016 

 

14,82 
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CV1.03.00 SẢN XUẤT HOA Ở LIẾP TRỒNG (TỪ GIEO HẠT GIỐNG) 

Bảo đảm cây hoa có hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh có chiều 

cao từ 30-45 cm.  

Chủng loại: Cúc Lá Nhám, Móng Tay, Soi Nháy, Mồng Gà, Chuồn Chuồn Lùn, 

Hồng Nhung,… 

Mật độ tiêu chuẩn 20 cây/m², tỷ lệ hao hụt tối đa là 10%. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Ở hộc gieo (15 ngày): làm đất bằng thủ công, phơi ải, nhặt tạp chất, sàng đất, 

trộn phân, chuyển và rải phân, trộn thuốc xử lý đất, trộn với tro trấu, gieo hạt, phủ đất đè 

lấp hạt. tưới nước 2 lần/ngày. Làm cỏ giữa hai hộc và trong hộc gieo, bứng cây con trong 

hộc gieo ra liếp ươm cự ly 50-100 m, dọn vệ sinh. 

- Ở liếp trồng (30 ngày): làm đất, chuyển phân, tro trấu ra liếp cự ly bình quân 50 

m, trộn đều, trồng cây con ra liếp; tưới nước 2 lần/ngày, tỉa bớt chồi nách. Làm cỏ, vun 

gốc, xới phá váng mặt liếp 10 ngày/lần, bón phân 15 ngày/lần, phun thuốc trừ sâu 10 

ngày/lần. Bứng cây vô bầu đất, bồi đất sau khi xuất cây.  

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong suốt thời gian để cây hoa đạt yêu cầu xuất vườn. 

Đơn vị tính: 1.000 cây 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.03.00 Sản xuất hoa ở liếp trồng  

(từ gieo hạt giống) 

Vật liệu: 

- Hạt giống 

- Nước 

- Phân vô cơ 

- Bánh dầu 

- Đất đen 

- Phân hữu cơ 

-Thuốc trừ sâu 250 ml 

- Tro trấu 

- Cát đen 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

 

kg 

m³ 

kg 

kg 

m³ 

kg 

chai 

m³ 

m³ 

 

công 

 

0,025 

24,98 

3,279 

4,4 

1,2 

378 

0,145 

0,067 

0,003 

 

29,22 
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CV1.04.00 SẢN XUẤT HOA TRONG TÚI BẦU (1 CÂY/BẦU) 

Thời gian chăm sóc 35 ngày. 

Bảo đảm cây hoa có hoa cái hé nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh có 

chiều cao từ 25-35 cm. 

Chủng loại: Cúc Lá Nhám, Cúc Tần Ô, Dừa Cạn, Móng Tay, Chuồn Chuồn Lùn, 

Hồng Nhung,… Tỷ lệ hao hụt tối đa là 10%. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Vận chuyển đất, phân, tro với cự ly bình quân 50 m, trộn đều với thuốc xử lý đất 

và phân vi sinh; 

- Vô túi bầu nylon: gở túi bầu, bẻ miệng, bấm lổ, vô đất túi bầu xếp ngay ngắn tại 

vị trí quy định; 

- Chuyển cây con đến vị trí đặt bịch, trồng cây vô túi bầu, tưới nước bằng vòi phun 

cầm tay 2 lần/ngày; 

- Nhổ cỏ dại và nhấc chuyển túi bầu xếp lại ngay ngắn 2 lần/35 ngày; 

- Bón bổ sung phân hữu cơ 2 lần/35 ngày, phun thuốc trừ sâu 4 lần/35 ngày, bấm 

đọt tạo tán, giản túi bầu khi cây hoa giao tán, lẩy bớt chồi nách để tăng độ lớn của hoa; 

- Bốc xếp, di chuyển túi bầu có cây hoa lên xuống xe cự ly bình quân 50 m; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong suốt thời gian để cây hoa đạt yêu cầu xuất vườn. 

Đơn vị tính: 1.000 cây 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.04.00 Sản xuất hoa trong túi 

bầu (1 cây/bầu) 

Vật liệu: 

- Cây con 

- Túi bầu nylon 

- Nước 

- Lân vi sinh 

- Thuốc xử lý đất 

- Phân vô cơ 

- Bánh dầu 

- Đất đen 

- Phân hữu cơ 

- Tro trấu 

- Thuốc trừ sâu 250 ml 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

 

cây 

cái 

m³ 

kg 

kg 

kg 

kg 

m³ 

kg 

m³ 

chai 

 

công 

 

1.100 

1.100 

14,32 

60 

5,84 

3,11 

6,6 

0,875 

702 

0,875 

2,18 

 

27,78 
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CV1.05.00 SẢN XUẤT HOA TRONG CHẬU (3 CÂY/CHẬU) 

Thời gian chăm sóc 45 ngày. 

Bảo đảm cây hoa có hoa cái hé nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh có 

chiều cao từ 25-35 cm.  

Chủng loại: Cúc Lá Nhám, Cúc Tần Ô, Dừa Cạn, Móng Tay, Chuồn Chuồn Lùn, 

Hồng Nhung,…Tỷ lệ hao hụt tối đa là 10%. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Vận chuyển đất, phân, tro với cự ly bình quân 50 m, trộn đều với thuốc xử lý đất 

và phân vi sinh; 

- Chuyển cây con đến vị trí đặt chậu, trồng cây vô chậu, tưới nước bằng vòi phun 

cầm tay 2 lần/ngày; 

- Nhổ cỏ dại, xới phá váng và nhấc chuyển chậu 2 lần/45 ngày; 

- Bón bổ sung phân hữu cơ 2 lần/45 ngày, phun thuốc trừ sâu 2 lần/45 ngày, bấm 

đọt tạo tán, giản chậu khi cây hoa giao tán, lẩy bớt chồi nách để tăng độ lớn của hoa; 

- Bốc xếp, di chuyển chậu có cây hoa lên xuống xe cự ly bình quân 50 m; 

- Thu hồi đất, đổ đất thu hồi và nhổ bỏ cây già; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong suốt thời gian để cây hoa đạt yêu cầu xuất vườn. 

Đơn vị tính: 100 chậu 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.05.00 Sản xuất hoa trong 

chậu (3 cây/chậu) 

Vật liệu: 

- Cây con 

- Chậu 

- Nước 

- Lân vi sinh 

- Thuốc xử lý đất 

- Phân vô cơ 

- Bánh dầu 

- Đất đen 

- Phân hữu cơ 

- Tro trấu 

- Thuốc trừ sâu 250 ml 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

 

cây 

cái 

m³ 

kg 

kg 

kg 

kg 

m³ 

kg 

m³ 

chai 

 

công 

 

315 

105 

8,91 

5,25 

1,86 

1,78 

1,26 

0,279 

223 

0,279 

0,042 

 

11,95 
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CV1.06.00 SẢN XUẤT HOA TRONG GIỎ (3 CÂY/GIỎ) 

Thời gian chăm sóc 45 ngày. Tỷ lệ hao hụt tối đa là 10%.  

Bảo đảm cây hoa có hoa cái hé nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh có 

chiều cao từ 25-35 cm.  

Chủng loại: Cúc Lá Nhám, Cúc Tần Ô, Dừa Cạn, Móng Tay, Chuồn Chuồn Lùn, 

Hồng Nhung,… 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Vận chuyển đất, phân, tro với cự ly bình quân 50 m, trộn đều với thuốc xử lý đất 

và phân vi sinh; 

- Lót nylon, xúc đất vô giỏ: chuyển, xếp giỏ ngay ngắn tại vị trí quy định; 

- Chuyển cây con đến vị trí đặt giỏ, trồng cây vô giỏ, tưới nước bằng vòi phun cầm 

tay 2 lần/ngày; 

- Nhổ cỏ dại, xới phá váng và nhấc chuyển giỏ 2 lần/45 ngày; 

- Bón bổ sung phân hữu cơ 3 lần/45 ngày, phun thuốc trừ sâu 6 lần/45 ngày, làm 

cỏ giữa rảnh 2 lần/45 ngày, bấm đọt tạo tán, giản giỏ khi cây hoa giao tán, lẩy bớt chồi 

nách để tăng độ lớn của hoa; 

- Bốc xếp, di chuyển giỏ có cây hoa lên xuống xe cự ly bình quân 50 m; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong suốt thời gian để cây hoa đạt yêu cầu xuất vườn. 

Đơn vị tính: 1.000 giỏ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.06.00 Sản xuất hoa trong giỏ 

(3 cây/giỏ) 

Vật liệu: 

- Cây con 

- Nylon lót giỏ 

- Giỏ 

- Nước 

- Lân vi sinh 

- Thuốc xử lý đất 

- Phân vô cơ 

- Bánh dầu 

- Đất đen 

- Phân hữu cơ 

- Tro trấu 

- Thuốc trừ sâu 250 ml 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

 

cây 

kg 

cái 

m³ 

kg 

kg 

kg 

kg 

m³ 

kg 

m³ 

chai 

 

công 

 

3150 

8,75 

1.050 

10,8 

5,25 

8,895 

17,5 

10,5 

1,78 

1.422 

1,78 

0,756 

 

25,99 
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CV1.07.00 SẢN XUẤT CÂY KIỂNG THÔNG THƯỜNG, LÁ MÀU TRONG GIỎ 

(3 CÂY/GIỎ). 

Thời gian chăm sóc 90 ngày. Tỷ lệ hao hụt tối đa là 20%. 

Bảo đảm cây kiểng có từ 4-6 lá xanh tốt, không sâu bệnh có chiều cao từ 20-25 cm. 

Chủng loại: Tai Tượng, Thu Hải Đường, Môn các loại, Cây Lá Màu…  

Thành phần công việc: 

Giai đoạn ở liếp giâm (45 ngày): tỷ lệ sống ≥ 50%, sau khi vào giỏ đến khi xuất 

vườn hao hụt khoảng 20%. 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Làm đất: cuốc, xới đất, phơi ải trong 1 tuần, cuốc xáo đất sau phơi ải, cào và san 

phẳng đất, thu gom rác và tạp chất đổ tại nơi quy định; 

- Vận chuyển đất, phân, tro với cự ly bình quân ≤50 m,  sau đó cào và trộn đều với 

thuốc xử lý đất và phân vi sinh, trải ra liếp cự ly bình quân 100 m; 

- Che cót chống mưa nắng, tưới nước 20 ngày đầu bằng vòi sen nhỏ 2 lần/ngày, 25 

ngày sau đó tưới bằng vòi sen lớn 1 lần/ngày; 

- Làm cỏ liếp giâm 15 ngày/lần, làm cỏ rảnh liếp 2 lần/45 ngày, chuyển cỏ đi đổ 

nơi quy định cự ly 200-300 m; 

- Xới phá váng 2 lần/45 ngày, phun thuốc trừ sâu 6 lần/45 ngày; 

- Bứng cây để trồng giản, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi xuất vườn. 

Giai đoạn ở giỏ ( 45 ngày ): 

- Sàng đất, đập nhuyển phân tro, trộn đều với thuốc xử lý đất và phân vi sinh; 

- Chẻ nẹp cài giỏ, lót nylon, xúc đất phân vô giỏ:, chuyển, xếp giỏ ngay ngắn tại vị 

trí quy định, cự ly từ 50-150 m; 

- Chuyển cây con đến vị trí đặt giỏ, trồng cây vô giỏ, trong 15 ngày đầu, tưới nước 

bằng vòi sen nhỏ cầm tay 2 lần/ngày, 30 ngày sau tưới bằng vòi sen lớn 2 lần/ngày; 

- Nhổ cỏ dại, xới phá váng và nhấc chuyển giỏ 3 lần/45 ngày; 

- Phun thuốc trừ sâu 6 lần/45 ngày, làm cỏ rảnh 20 ngày/lần; 

- Bốc xếp, di chuyển giỏ có cây hoa lên xuống xe cự ly bình quân 50 m; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong suốt thời gian để cây kiểng đạt yêu cầu xuất vườn. 
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Đơn vị tính: 1.000 giỏ 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.07.00 Sản xuất cây kiểng 

thông thường, lá màu 

trong giỏ (3cây/giỏ) 

 

Vật liệu: 

- Hom giống 

- Nylon lót giỏ 

- Giỏ 

- Nước 

- Phân vô cơ 

- Lân vi sinh 

- Đất đen 

- Phân hữu cơ 

- Tro trấu 

- Thuốc trừ sâu 250 ml 

- Bánh dầu 

- Thuốc xử lý đất 

- Cót 

- Tre 

- Dây thép 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

 

cành 

kg 

cái 

m³ 

kg 

kg 

m³ 

kg 

m³ 

chai 

kg 

kg 

m² 

cây 

kg 

 

công 

 

3.600 

10 

1.200 

52,71 

12,29 

12,29 

3,23 

1.674 

2,36 

2,405 

6 

0,24 

13,5 

1,62 

2,34 

 

107,56 
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CV1.08.00 CHĂM SÓC CÂY XANH TRỒNG CHẬU TRONG VƯỜN ƯƠM 

Yêu cầu: Cây có thân thẳng, không cụt ngọn, tàn lá xanh tốt; chậu mặt trên có 

đường kính tối thiểu 60 cm, chiều cao 70 cm, không bị nứt, bể. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Tưới nước 2 lần/ngày trong 8 tháng, làm cỏ, xới đất 4 lần/năm; 

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 6 lần/năm); 

- Tẩy chồi, sửa tán 6 lần/năm; 

- Bón phân hữu cơ, thay đất 2 lần/năm; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.   

Điều kiện áp dụng: 

-  Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100 chậu/năm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.08.00 Chăm sóc cây xanh 

trồng chậu trong 

vườn ươm 

Vật liệu: 

- Đất trồng cây 

- Nước 

- Thuốc trừ sâu 250 ml 

- Phân hữu cơ 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

m³ 

m³ 

chai 

kg 

 

công 

 

4 

120 

1 

300 

 

19,1 
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CV1.09.00 CHĂM SÓC CÂY XANH TRỒNG GIẢN TRONG VƯỜN ƯƠM 

 Yêu cầu: Cây có thân thẳng, không cụt ngọn, tàn lá xanh tốt; cây có chiều cao tối 

thiểu 40 cm đến 1 m. Có cọc chống. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Phóng lô, đào hố trồng cây xanh kích thước 40x40x40 cm; 

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ; bón phân vào hố trồng; 

- Vận chuyển cây từ liếp gieo đến các hố trồng cự ly bình quân 50 m, tránh làm vỡ 

bầu, gãy cành; 

- Trồng cây xanh, lấp đất, lèn chặt mặt đất, đánh luống giữ nước tưới, đóng cọc 

chống cây, buộc cọc giữ cọc vào thân cây, chăm sóc theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phun 

thuốc trừ sâu cho cây (02 tháng/lần); 

- Tưới nước 2 lần/ngày trong 6 tháng; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định. 

Điều kiện áp dụng: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100 cây/năm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.09.00 Chăm sóc cây xanh 

trồng giản trong vườn 

ươm  

Vật liệu: 

- Nước 

- Phân hữu cơ 

-  Cây chống  

- Dây nylon 

- Thuốc trừ sâu 250 ml 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

 

m³ 

kg 

cây 

m 

chai 

 

công 

 

180 

500 

50 

100 

1 

 

31 
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CV1.10.00 BỨNG BẦU CÂY XANH, CÂY KIỂNG TRỒNG ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG 

VIÊN 

Phân loại cây xanh bóng mát: 

- Cây mới trồng: Cây sau khi trồng từ 90 ngày đến 2 năm. 

- Cây loại I: Cây cao ≤ 6 m và có đường kính gốc cây ≤ 20 cm. 

- Cây loại II: Cây cao ≤ 12 m và có đường kính gốc cây ≤ 50 cm. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Bóc dỡ vỉa hè, phá bê tông (nếu có). 

- Đào rãnh, khoanh gốc cây; cắt tỉa để thu gọn tán lá, cắt tỉa bầu đất và bó bầu cây 

bằng bao bố và dây kẽm. 

- Tưới nước ướt đẫm. 

- Vận chuyển cây lên xuống vận chuyển cây đi trồng. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

- Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Điều kiện kỹ thuật: 

- Yêu cầu kỹ thuật bó bầu bằng bao bố, dây kẽm: 

+ Đầu tiên để cố định bầu cây bằng bao bố, sau đó dùng dây kẽm đan theo kiểu mắt 

cáo luồn từ đáy bầu lên trên và cột chặt vào gốc cây tạo liên kết mắt võng vòng chặt chẽ 

tránh vỡ bầu khi vận chuyển đến nơi trồng mới. Sử dụng bao bố bó bầu nếu đất bị tơi rời, 

không kết dính. 

+ Bầu được bó theo hình đai mắt võng theo kích thước: ngang bầu hàng cách hàng 

từ 15-20cm, dọc bầu hàng cách hàng 10-20cm. 

- Yêu cầu kỹ thuật đào hố quanh gốc cây: Đào rãnh, khoanh gốc cây có đường 

kính tối thiểu từ 4-5 lần đường kính gốc cây. 

Đơn vị tính: 1 cây/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Số lượng 

Cây 

mới 

trồng 

Cây 

loại 

I 

Cây 

loại 

II 

CV1.10.00 Bứng bầu cây 

xanh, cây kiểng 

trồng đường phố, 

công viên 

 

Vật liệu: 

- Nước 

- Bao bố 60x110 cm 

- Kẽm buộc 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

Máy thi công: 

- Xe cần cẩu 5 tấn 

 

m³ 

cái 

kg 

 

công 

 

ca 

 

0,4 

2 

0,05 

 

1,71 

 

- 

 

0,4 

4 

0,1 

 

1,97 

 

0,1 

 

0,4 

6 

0,2 

 

2,83 

 

0,2 

 1 2 3 
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CV1.12.02 NHỔ CỎ DẠI TRONG VƯỜN ƯƠM 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Nhổ cỏ dại 3 lần/năm: nhổ sạch cỏ dại trong khu vực các liếp ươm cây; 

- Gom cỏ đổ vào nơi quy định; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.   

Điều kiện kỹ thuật:  

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật.  

                                                                                                     Đơn vị tính:100 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.12.02 Nhổ cỏ dại trong 

vườn ươm 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

công 

 

0,45 

 

CV1.12.03 NẠO VÉT MƯƠNG RÃNH THOÁT NƯỚC TRONG VƯỜN ƯƠM 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Nạo vét mương rãnh thoát nước bằng thủ công 2 lần/năm, dọn sạch lòng mương, 

rãnh thoát nước, dẫn nước trong khu vực vườn ươm; 

- Gom bùn, rác và tạp chất nạo vét  đổ vào nơi quy định; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.   

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

                                                                                                     Đơn vị tính: 100 md/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.12.03 Nạo vét mương rảnh 

thoát nước vườn ươm 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

công 

 

1 
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CV1.12.04 DÃY CỎ PHÁT HOANG PHÒNG CẢN LỬA CHỐNG CHÁY TRONG 

VƯỜN ƯƠM 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Dãy cỏ, phát hoang phòng cháy chữa cháy 3 lần/năm: dọn sạch sẽ tất cả cỏ, rác 

thành những đường băng cản lửa để phòng chống cháy vườn ươm; 

- Gom cỏ, rác và tạp chất đổ vào nơi quy định; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

                                                                                                          Đơn vị tính: 100 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.12.04 Dãy cỏ phát hoang phòng 

cản lửa chống cháy 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

công 

 

2 

 

CV1.12.05 DÃY CỎ DẠI GIỮA CAC LÔ TRỒNG CÂY TRONG VƯỜN ƯƠM 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Dãy cỏ, phát dọn các đường giữa các lô trồng cây 3 lần/năm: dọn sạch tất cả cỏ, 

rác trên những đường giữa các lô trồng cây; 

- Gom cỏ, rác và tạp chất đổ vào nơi quy định; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

                                                                                                         Đơn vị tính: 100 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.12.05 Dãy cỏ dại trong lô 

trồng cây 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

công 

 

2 
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CV2.01.01 THAY NƯỚC, VÉT ĐÁY HỒ NƯỚC 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Dùng máy bơm rút 2/3 mực nước hồ, tiến hành cọ rửa thành hồ; 

- Rút hết 1/3 nước còn lại; vét tạp chất lắng đọng dưới đáy hồ, đảm bảo hồ sạch sẽ; 

- Cho nước mới vào hồ, nguồn nước được lấy từ nhà máy; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện 6 lần/năm theo các công đoạn đúng quy trình kỹ thuật. 

- Đảm bảo hồ nước sạch, không có rác và bùn đất lắng đọng. 

Đơn vị tính: 1m³ nước thay 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV2.01.01 Thay nước, vét đáy hồ 

nước 

Vật liệu: 

- Nước 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

Máy thi công: 

- Máy bơm 3cv 

 

m³ 

 

công 

 

ca 

 

1 

 

0,02 

 

0,022 
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CV2.01.03 CÔNG TÁC THAY NƯỚC HÒN NON BỘ 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Rút bỏ 2/3 nước cũ, cọ rửa thành hồ, dùng bàn chải chà những nơi bị đóng rong, 

rêu trên các non bộ và tiểu cảnh; dặm vá phần bị bể; 

- Rút hết 1/3 nước còn lại, vệ sinh hòn non bộ lần 2 và vét tạp chất lắng đọng dưới 

đáy hồ; 

- Thay nước mới; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện 4 lần/năm. 

Đơn vị tính: 1m³ nước thay 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV2.01.03 Thay nước hồ non bộ Vật liệu: 

- Nước 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

Máy thi công: 

- Máy bơm 3cv 

 

m³ 

 

công 

 

ca 

 

1 

 

0,033 

 

0,022 

CV2.02.01 QUÉT RÁC TRONG CÔNG VIÊN 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Quét rác đường dal, vỉa hè, nhặt rác và các tạp chất trên thảm cỏ, gom vào giỏ 

cần xé, bỏ vào thùng rác ven đường hoặc các thùng rác trong công viên, thực hiện 1 

lần/ngày; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

                                                                           Đơn vị tính: 1.000 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV2.02.01 Quét rác trong công viên Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

công 

 

0,25 
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CV2.02.02 RỬA NỀN HÈ CÔNG VIÊN 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Rửa nền gạch tạo nhám hoặc gạch men lát đường đi trong công viên, thực hiện 1 

lần/ngày; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV2.02.02 Rửa nền hè công 

viên 

Vật liệu: 

- Nước 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

m³ 

 

công 

 

1 

 

0,167 

CV2.02.03 NHỔ CỎ DẠI TRONG CÔNG VIÊN 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Thực hiện theo đúng kỹ thuật: làm cỏ dại bằng liềm, cuốc;  

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

                                                                Đơn vị tính: 100 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV2.02.03 Nhổ cỏ dại đường đi 

trong công viên 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

công 

 

0,45 

CV2.02.04 BẢO VỆ CÔNG VIÊN 

Thành phần công việc: 

- Bố trí lực lượng bảo vệ công viên 24/24. Riêng trong dịp lễ tết, nhất là các lễ hội 

phải tăng cường trực bảo vệ.   

- Đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn cây kiểng không bị xâm hại để tạo cảnh quan 

đô thị. 

Đơn vị tính: 1ha/ngày đêm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV2.02.04 Bảo vệ công viên Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

công 

 

4,5 
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CV3.01.02 TRỒNG MỚI CÂY HÀNG RÀO 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ; rải đều phân trên mặt đất; vận chuyển cây giống 

vào các hố trồng tại các công trình: trồng cây, tưới nước 2 lần/ngày liên tiếp trong 30 

ngày; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong 30 ngày. 

Đơn vị tính: 100 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV3.01.02 Trồng mới cây hàng rào Vật liệu: 

- Cây giống 

- Phân hữu cơ 

- Nước 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

cây 

kg 

m³ 

 

công 

 

4.000 

300 

30 

 

6,33 

CV3.01.03 TRỒNG MỚI CÂY LÁ MÀU, BỒN KIỂNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ; rải đều phân trên mặt đất; vận chuyển cây giống 

vào các hố trồng tại các công trình: trồng cây, tưới nước 2 lần/ ngày liên tiếp trong 30 

ngày; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong 30 ngày. 

Đơn vị tính: 100 m²  

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV3.01.03 Trồng mới cây lá 

màu, bồn kiểng 

Vật liệu: 

- Cây giống 

- Phân hữu cơ 

- Nước 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

cây 

kg 

m³ 

 

công 

 

1.600 

300 

30 

 

8 
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CV3.01.04 TRỒNG MỚI HOA CÔNG VIÊN 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Vận chuyển cây bằng thủ công đến các hố trồng, tránh làm vỡ bầu; 

- Lấy cây giống trồng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, tưới nước 2 lần/ngày liên tiếp 

trong 30 ngày; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

 

Đơn vị tính: 100 m² 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV3.01.04 Trồng mới hoa công 

viên 

 

Vật liệu: 

- Hoa giống 

- Phân hữu cơ 

- Nước 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

cây 

kg 

m³ 

 

công 

 

2.500 

200 

30 

 

6 

CV3.01.05 TRỒNG MỚI CỎ 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ; rải đều phân trên mặt đất; vận chuyển cỏ giống 

vào tại các công trình: trồng cỏ,, tưới nước bảo dưỡng liên tiếp trong 30 ngày; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong 30 ngày. 

Đơn vị tính: 100 m² 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV3.01.05 Trồng mới cỏ Vật liệu: 

- Cỏ giống 

- Phân hữu cơ 

- Nước 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

cây 

kg 

m³ 

 

công 

 

100 

200 

45 

 

11 
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CV3.02.00 VẬN CHUYỂN XẾP CHẬU CÂY VÀO NƠI TRANG TRÍ 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Vận chuyển không làm gãy cây, vỡ chậu cây, xếp chậu vào nơi trang trí đúng yêu 

cầu kỹ thuật, cự ly vận chuyển trong phạm vi 30 m; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Đơn vị tính: 100 chậu 

Mã hiệu 
Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Cỡ chậu 

15x15 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 70x70 

CV3.02.0 Nhân công: 

- Bậc thợ 

bình quân 

3,0/7 

 

 

công 

 

 

0,67 

 

 

0,77 

 

 

0,91 

 

 

1,25 

 

 

1,67 

 

 

3,33 

 

 

6,67 

   1 2 3 4 5 6 7 
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CV3.03.01 CHĂM SÓC CÂY XANH MỚI TRỒNG 

Thành phần công việc: 

- Bảo vệ, cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động; 

- Tưới nước 1 lần/ngày bằng xe bồn 8 m³, nguồn nước là nước máy hoặc nước 

giếng khoan, cự ly bình quân 10 km; 

- Bón phân vô cơ: dùng tay bốc rải phân quanh gốc cây, lấy đất lấp lại, thực hiện 1 

lần/năm; 

- Bón phân hữu cơ: dùng cuốc xới đất, xúc phân (tro trấu và phân chuồng) đổ 

quanh gốc cây, lấy đất lấp lại, thực hiện 1 lần/năm; 

- Sửa tán, lấy cành nhánh khô, tẩy chồi và dọn vệ sinh, thực hiện trung bình 4 

lần/năm trên 50% số cây hiện có; 

- Chống sửa cây nghiêng: dùng cây chống, chống theo phương thẳng đứng của 

cây, dùng dây nylon buộc chặt, thực hiện trung bình 2 lần/năm tối thiểu 20% số cây; 

- Làm cỏ vun gốc: dùng cuốc cào đất vun gốc cây, thực hiện  1 lần/ tháng, tối thiểu 

50% số cây mới trồng; 

- Trồng dặm cây chết: nhổ bỏ cây chết, dùng cuốc xẻng đào lỗ và trồng cây mới, 

lấp đất và dọn vệ sinh, thực hiện tối thiểu 5% số cây mới trồng; 

- Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật; 

- Dọn vệ sinh nơi làm việc sau khi thi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính : 1 cây/năm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV3.03.01 Chăm sóc cây xanh 

mới trồng 

 

 

 

Vật liệu: 

- Nước 

- Phân hữu cơ 

- Phân vô cơ 

- Cây chống fi 60 

- Dây kẽm 1 mm 

- Cây giống trồng dặm 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

Máy thi công : 

- Xe bồn 8 m³ 

 

m³ 

kg 

kg 

cây 

kg 

cây 

 

công 

 

ca 

 

2,4 

0,378 

10 

1,2 

0,02 

0,05 

 

1,26 

 

0,12 
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CV3.03.02 DUY TRÌ VÀ CHĂM SÓC BỒN CỎ GỐC CÂY XANH 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, thực hiện các công tác theo đúng quy 

trình kỹ thuật ; 

- Tưới nước: dùng xe chuyên dụng thể tích 8 m³, có trang bị vòi phun cầm tay 

hoặc các vòi nước được thiết kế trong thảm cỏ tưới ướt đều, nguồn nước là nước máy 

hoặc nước giếng khoan, thực hiện 240 lần/năm, cự ly bình quân 10 km; 

- Nhổ cỏ dại : dùng tay, liềm nhổ dọn thật sạch cỏ dại lẫn trong thảm cỏ, thực hiện  

1 lần/tháng; 

- Phát xén cỏ: Dùng máy cắt cỏ quanh gốc cây, cắt đều cách lề 10 cm, thực hiện 8 

lần/năm; 

- Trồng dặm cỏ: trồng dặm cỏ bằng bụi, chăm sóc đến 04 tuần bảo đảm cỏ phát 

triển tốt. Thực hiện 1 lần/năm x 30% diện tích; 

- Phun thuốc trừ sâu bệnh hại bằng bình xịt có bét phun đều trên thảm cỏ, phun 

đều trên thảm cỏ vào buổi sáng sớm, tránh phun vào lúc trời mưa phải có cảnh báo để 

tránh tình trang nhiễm độc cho người và vật nuôi. Thực hiện 4 lần/năm; 

- Bón phân hữu cơ và vô cơ 2 đợt/năm, mỗi đợt 2 lần (1 lần phân hữu cơ, 1 lần 

phân vô cơ), rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Diện tích bồn cỏ bình quân 3 m²/bồn. 

Đơn vị tính: bồn/năm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV3.03.02 Duy trì và chăm sóc 

bồn cỏ gốc cây xanh 

Vật liệu: 

- Cỏ giống trồng dặm 

- Nước 

- Phân hữu cơ 

- Phân vô cơ 

- Thuốc trừ sâu 250 ml 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

Máy thi công: 

- Máy cắt cỏ 

- Xe bồn 8 m³ 

 

m² 

m³ 

kg 

kg 

chai 

 

công 

 

ca 

ca 

 

0,9 

4,83 

1,8 

0,09 

0,0072 

 

1,413 

 

0,012 

0,32 
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CV3.03.03 CHĂM SÓC CÂY XANH DO DÂN TỰ TRỒNG TRÊN VỈA HÈ 

ĐƯỜNG PHỐ 

Yêu cầu áp dụng bình quân cho toàn bộ các cở cây tự nhiên.  

Thành phần công việc: 

- Nhận kế hoạch, thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường và liên hệ cắt điện; 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Tổ chức bảo vệ mặt bằng thi công, gắn biển cảnh giới đảm bảo an toàn giao 

thông và đặc biệt phải bảo đảm an toàn lao động; 

- Sửa tán, lấy cành nhánh khô, tẩy chồi và dọn vệ sinh, tùy từng loại cây, từng vị 

trí cụ thể mà cắt tỉa sửa tán đúng theo yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan đô thị; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1cây/năm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV3.03.03 

 

 

 

 

 

Chăm sóc cây xanh 

do dân tự  trồng 

trên vỉa hè đường 

phố 

 

 

Vật liệu: 

- Sơn 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

Máy thi công : 

- Cưa máy 

 

kg 

 

công 

 

ca 

 

0,022 

 

3 

 

0,3168 
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CV3.04.01 CHĂM SÓC CÂY XANH LOẠI 1 VEN RẠCH 

Yêu cầu áp dụng cây xanh trồng ven rạch có đường kính ≤ 15 cm, chiều cao ≤ 6 m.  

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Bảo vệ, cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động; 

- Tổ chức bảo vệ mặt bằng thi công, gắn biển cảnh giới đảm bảo an toàn giao 

thông và đặc biệt phải bảo đảm an toàn lao động; 

- Tưới nước (chỉ tính cho cây không có bồn cỏ): tưới nước bằng vòi cầm tay được 

gắn trên xe bồn có thể tích 8 m³ ,  nguồn nước lấy từ nhà máy hay giếng khoan, cự ly 

bình quân 10 km. Thực hiện 120 lần/năm; 

- Sửa tán, lấy cành nhánh khô, tẩy chồi và dọn vệ sinh cắt tỉa cành nhánh không 

cân đối, tùy từng loại cây, từng vị trí cụ thể mà cắt tỉa sửa tán đúng theo yêu cầu kỹ thuật 

và mỹ quan đô thị, và dọn vệ sinh. Thực hiện bình quân 4 lần/năm tính trên 80% tổng số 

cây loại 1; 

- Chống sửa cây nghiêng: dùng cây chống, chống theo phương thẳng đứng của 

cây, dùng dây nylon buộc chặt, thực hiện trung bình 2 lần/năm tối thiểu 5% số cây; 

- Bón phân (vô cơ, hữu cơ): Dùng cuốc xới tơi đất, bốc rải phân quanh gốc cây, lấp 

đất lại. Thực hiện 2 lần/năm; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1cây/năm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Số lượng 

Không có 

bồn cỏ 

Có bồn cỏ 

CV3.04.01 

 

 

 

 

 

Chăm sóc cây 

xanh trồng ven 

rạch loại 1 

 

 

Vật liệu: 

- Nước 

- Phân hữu cơ 

- Phân vô cơ 

- Cây chống fi 60 

- Dây kẽm 1 mm 

- Sơn 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

Máy thi công : 

- Xe bồn 8 m³ 

 

m³ 

kg 

kg 

cây 

kg 

cây 

 

công 

 

ca 

 

1,32 

11 

0,176 

0,22 

0,0055 

0,044 

 

0,9267 

 

0,144 

 

- 

- 

- 

0,22 

0,0055 

0,044 

 

0,3547 

 

- 
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CV3.04.02 CHĂM SÓC CÂY XANH LOẠI 2 VEN RẠCH: 

Yêu cầu áp dụng cây xanh trồng ven rạch có đường kính 15 cm< D ≤ 30 cm, chiều 

cao  6 m< H ≤ 12 m.  

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Tổ chức bảo vệ mặt bằng thi công, gắn biển cảnh giới đảm bảo an toàn giao 

thông và đặc biệt phải bảo đảm an toàn lao động; 

- Tưới nước (chỉ tính cho cây không có bồn cỏ): tưới nước bằng vòi cầm tay được 

gắn trên xe bồn có thể tích 8 m³ ,  nguồn nước lấy từ nhà máy hay giếng khoan, cự ly 

bình quân 10 km. Thực hiện 120 lần/năm; 

- Sửa tán, lấy cành nhánh khô, tẩy chồi và dọn vệ sinh: dùng thang nhôm, xe nâng 

để cắt tỉa những nhánh khô, mé nhánh tạo tán, tẩy chồi. Thực hiện 2 lần/năm tính bằng 

40% trên tổng số cây loại 2; 

- Gỡ phụ sinh: cắt dọn các loài dây leo, chùm gửi bám nhánh thân cây hoặc ký 

sinh. Thực hiện 1 lần/năm. Tính trên 50% tổng số cây loại 2; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1cây/năm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Số lượng 

Không có 

bồn cỏ 

Có bồn 

cỏ 

CV3.04.02 

 

 

 

 

 

Chăm sóc cây 

xanh trồng ven 

rạch loại 2 

 

 

Vật liệu: 

- Nước 

- Sơn 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

Máy thi công : 

- Xe bồn 8 m³ 

- Xe thang 

- Cưa máy 

 

m³ 

kg 

 

công 

 

ca 

ca 

ca 

 

0,132 

0,022 

 

3,0074 

 

0,0144 

0,078 

0,3168 

 

- 

- 

 

2,915 

 

- 

0,078 

0,3168 
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CV3.04.03 CHĂM SÓC CÂY XANH LOẠI 3 VEN RẠCH 

Yêu cầu áp dụng cây xanh trồng ven rạch có đường kính D > 50 cm, chiều cao H > 

12 m.  

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Tổ chức bảo vệ mặt bằng thi công, gắn biển cảnh giới đảm bảo an toàn giao 

thông và đặc biệt phải bảo đảm an toàn lao động; 

- Sửa tán, lấy cành nhánh khô, tẩy chồi và dọn vệ sinh: dùng thang nhôm, xe nâng 

để cắt tỉa những nhánh khô, mé nhánh tạo tán, tẩy chồi và khống chế chiều cao tuỳ theo 

từng loại cây bằng cưa tay hoặc cưa máy. Thực hiện 2 lần/năm tính bằng 55% trên tổng 

số cây loại; 

- Gỡ phụ sinh: cắt dọn các loài dây leo, chùm gửi bám nhánh thân cây hoặc ký 

sinh. Thực hiện 1 lần/năm. Tính trên 50% tổng số cây loại 3; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Bảo vệ, cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động. 

Đơn vị tính: 1cây/năm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV3.04.03 

 

 

 

 

 

Chăm sóc cây 

xanh trồng ven 

rạch loại 3 

 

 

Vật liệu: 

- Sơn 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

Máy thi công : 

- Xe thang 

- Cưa máy 

 

kg 

 

công 

 

ca 

ca 

 

0,0363 

 

7,05 

 

0,1392 

0,528 
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CV4.01.01  TUẦN TRA BẢO VỆ CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ 

Thành phần công việc: 

- Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra bảo vệ cây xanh đường phố thuộc khu 

vực quản lý; 

- Phát hiện vi phạm chặt phá cây xanh, đổ tạp chất bừa bãi gây ảnh hưởng hoặc 

chết cây xanh… thông báo cơ quan chức năng đến lập biên bản xử lý đúng như đã quy 

định. 

                                                                         Đơn vị tính: 1.000 cây/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV4.01.01 Tuần tra bảo vệ cây 

xanh đường phố 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

công 

 

0,78 

CV4.01.02  XÂY BỒN VÀ BẢO TRÌ LỒNG SẮT BẢO VỆ CÂY XANH ĐƯỜNG 

PHỐ 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Dùng gạch xây bồn hoặc đổ bê tông làm bồn, bảo trì lồng sắt; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

                                                                                    Đơn vị tính: bồn 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV4.01.02 Xây bồn và bảo trì 

lồng sắt bảo vệ cây 

xanh đường phố 

Vật liệu: 

- Gạch thẻ 4x8x19 

- Xi măng PC 40 

- Cát vàng 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7 

 

viên 

kg 

m³ 

 

công 

 

368 

11,929 

0,064 

 

0,8316 
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CV4.01.03 QUÉT VÔI TRỤ ĐIỆN  

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Dùng bàn chải sắt làm vệ sinh bề mặt trụ điện, phần diện tích cần quét vôi;  

- Lắc vôi, quét vôi trụ điện cao 1m tính từ mặt đất, quét 3 lượt/lần và thực hiện vào 

những ngày lễ hội, tết; 

- Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất giữ dụng cụ đúng nơi quy định.  

Đơn vị tính: 1trụ/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

CV1.01.03 Quét vôi trụ 

điện 

Vật liệu:  

- Vôi cục 

- Phèn chua 

- Vật liệu khác 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4,0/7 

 

kg 

kg 

% 

 

công 

 

0,08532 

0,006 

5 

 

0,038 

CX. 51110 PHUN THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH CÂY BÓNG MÁT BẰNG MÁY 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị máy phun thuốc hoạt động tốt, đường ống không rò rỉ thuốc; 

- Lấy nước vào bình và pha thuốc đúng quy định; 

- Phun thuốc đều khắp cây (cả lá và cành). Phun thuốc 1 lần/năm; 

- Vệ sinh phương tiện dụng cụ lao động sau khi xong công việc. 

Yêu cầu kỹ thuật: 

- Cây sau khi phun phải đảm bảo chết sâu, bệnh. 

Đơn vị tính: 1 cây 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Định mức 

Cây trồng 

< 2 năm 

Cây loại I 

CX.51110 Phun thuốc trừ 

sâu, bệnh cây 

bóng mát bằng 

máy 

Vật liệu: 

- Thuốc trừ sâu 

- Nước 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4.0/7 

Máy thi công: 

- Xe tải 02 tấn 

- Xe thang 12m 

- Máy bơm thuốc chạy 

xăng 3CV 

 

lít 

m³ 

 

công 

 

ca 

ca 

ca 

 

0,011 

0,003 

 

0,009 

 

0,007 

- 

0,005 

 

0,075 

0,024 

 

0,101 

 

- 

0,038 

0,024 
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CX.51160 CÔNG TÁC BẢO VỆ BÃI RÁC, NGHĨA TRANG 

Đơn vị tính: 1ha/ngày đêm 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Định mức 

Bãi 

rác 

Nghĩa 

trang 

CX.5116 Công tác bảo vệ bãi 

rác, nghĩa trang. 

Nhân công: 

- Bậc thợ bình quân 4/7 

 

công 

 

0,35 

 

0,25 

    1 2 

CX6.01.00 ĐÁNH SỐ THỨ TỰ QUẢN LÝ CÂY XANH 

Thành phần công việc: 

- Khảo sát địa điểm, thời tiết, hiện trạng cây, chuẩn bị vật tư, dụng cụ tập kết đến 

nơi làm việc; 

- Cạo vỏ cây để tạo bề mặt đánh số tại độ cao 1,8m tính từ mặt đất, vỉa hè; 

- Dùng bộ số và cọ hoặc rulô sơn đánh số cây; 

- Cắt xóa phần sơn bị lem, chảy; 

- Thu dọn dụng cụ, dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, tiếp tục di 

chuyển đến vị trí làm việc khác; 

- Thu dọn, rửa và bảo quản dụng cụ, vật liệu sau khi hoàn tất công việc. 

Yêu cầu kỹ thuật:  

Các chữ số phải rõ ràng, sắc nét, không bị lem, rửa trôi, đúng chiều cao quy định. 

Đơn vị tính: 10 cây/lần 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị 

Số lượng 

Kích 

thước số 

5x7 cm 

Kích 

thước số 

7x10 cm 

CX6.01.0 Đánh số thứ tự, 

quản lý cây xanh 

Vật liệu       

- Xăng lít 0,032 0,036 

- Sơn màu kg 0,047 0,062 

Nhân công 

- Công nhân bậc 3,5/7 

 

công 

 

0,135 

 

0,145 

    1 2 
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PHỤ LỤC 

BẢNG PHÂN LOẠI CẤP ĐẤT 

(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất) 

Cấp 

đất 

Nhóm 

đất 
Tên các loại đất 

I 

1 

- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ. 

- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 

trở xuống) chưa bị nén chặt. 

2 

- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát. 

- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo. 

- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén 

chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ. 

- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn 

rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể 

tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3. 

3 

- Đất sét pha cát. 

- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm. 

- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn 

rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg 

trong 1m3. 

- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở 

lên. 

II 4 

- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính. 

- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn. 

- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không 

thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ. 

- Đất sét nặng kết cấu chặt. 

- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành. 

- Đất màu mềm. 

II 5 

- Đất sét pha màu xám (bao gồm màu xanh lam, màu xám của vôi). 

- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi. 

- Đất đỏ ở đồi núi. 

- Đất sét pha sỏi non. 

- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 

10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3. 

- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn 

kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 

1m3. 
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Cấp 

đất 

Nhóm 

đất 
Tên các loại đất 

III 

6 

- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ. 

- Đất chua, đất kiềm thổ cứng. 

- Đất mặt đê, mặt đường cũ. 

- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy. 

- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây > 

10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3. 

- Đá vôi phong hóa già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn 

trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ. 

7 

- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá 

trái đến 20% thể tích. 

- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ. 

- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, 

gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500kg trong 

1m3. 

IV 

8 

- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích. 

- Đất mặt đường nhựa hỏng. 

- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được 

(vùng ven biển thường đào để xây tường). 

- Đất lẫn đá bọt. 

9 

- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét. 

- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong 

lòng đất tương đối mềm). 

- Đất sỏi đỏ rắn chắc. 
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