
Phụ lục 

BẢNG ĐƠN GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƢỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ 

(Kèm theo Quyết định số       /2022/QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) 

 

STT Loại nhà 

Đơn giá  

(đồng/m
2
 sàn xây 

dựng)  

Ghi chú 

I 

Nhà ở độc lập, loại trệt, móng chôn 

chân, khung cột gỗ tạp, vách lá, mái 

lá, không có trần 

  

  

1 Nền đất 458.000 
  

2 Nền gạch tàu, lát đan xi măng 564.000 
  

3 Nền láng xi măng 671.000 
  

4 Nền gạch bông 754.000 
  

5 Nền lát gạch Ceramic 821.000 
  

II 

Nhà ở độc lập, loại trệt, móng kê tán, 

khung cột gỗ tạp, vách lá, mái lá, 

không có trần 

  

  

1 Nền đất 557.000 
  

2 Nền gạch tàu, lát đan xi măng 665.000 
  

3 Nền láng xi măng 775.000 
  

4 Nền gạch bông 855.000 
  

5 Nền lát gạch Ceramic 924.000 
  

III 

Nhà ở độc lập, loại trệt, móng kê tán 

(có đà bê tông cốt thép (BTCT) hoặc 

xây bó nền), khung cột gỗ tạp, vách 

xây tƣờng, mái tole, không có trần  

  

 

1 Nền đất 993.000 

2 Nền gạch tàu, lát đan xi măng 1.099.000 

3 Nền láng xi măng 1.208.000 

4 Nền gạch bông 1.291.000 

5 Nền lát gạch Ceramic 1.358.000 

Trường hợp không có đà BTCT hoặc không xây bó nền thì giảm 5% đơn giá cùng kết cấu 
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IV 

Nhà ở độc lập, loại trệt, móng BTCT 

(có đà BTCT hoặc xây bó nền),  khung 

cột gỗ tạp, vách xây tƣờng, mái tole, 

không có trần  

  

 

1 Nền đất 1.091.000 

2 Nền gạch tàu, lát đan xi măng 1.208.000 

3 Nền láng xi măng 1.330.000 

4 Nền gạch bông 1.421.000 

5 Nền lát gạch Ceramic 1.495.000 

Trường hợp không có đà BTCT hoặc không xây bó nền thì giảm 5% đơn giá cùng kết cấu 

V 

Nhà ở độc lập, loại trệt, móng kê tán 

(có đà BTCT hoặc xây bó nền), khung 

cột gỗ nhóm 4, vách xây tƣờng, không 

có trần    

  

 

1 Nền gạch tàu, mái tole  1.937.000 

2 Nền gạch tàu, mái ngói 2.139.000 

3 Nền láng xi măng, mái tole 2.045.000 

4 Nền láng xi măng, mái ngói 2.247.000 

5 Nền gạch bông, mái tole      2.151.000 

6 Nền gạch bông, mái ngói      2.353.000 

7 Nền gạch Ceramic, mái tole 2.231.000 

8 Nền gạch Ceramic, mái ngói 2.503.000 

Trường hợp không có đà BTCT hoặc không xây bó nền thì giảm 5% đơn giá cùng kết cấu 

VI 

Nhà ở độc lập, loại trệt, móng kê tán 

(có đà BTCT hoặc xây bó nền), khung 

cột thép tiền chế, vách xây tƣờng, 

không có trần    

  

 

1 Nền gạch tàu, mái tole 2.031.000 

2 Nền gạch tàu, mái ngói 2.176.000 

3 Nền láng xi măng, mái tole 2.109.000 

4 Nền láng xi măng, mái ngói 2.254.000 

5 Nền gạch bông, mái tole 2.185.000 
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6 Nền gạch bông, mái ngói     2.389.000 

7 Nền gạch Ceramic, mái tole 2.312.000 

8 Nền gạch Ceramic, mái ngói     2.538.000 

Trường hợp không có đà BTCT hoặc không xây bó nền thì giảm 5% đơn giá cùng kết cấu 

VII 

Nhà ở độc lập, loại trệt, khung cột bê 

tông cốt thép đúc sẵn (BTCTĐS) hoặc 

cột ép BTCT (có đà BTCT hoặc xây 

bó nền), vách xây tƣờng, không có 

trần    

  

 

1 Nền gạch tàu, mái tole 2.166.000 

2 Nền gạch tàu, mái ngói 2.323.000 

3 Nền láng xi măng, mái tole 2.249.000 

4 Nền láng xi măng, mái ngói 2.405.000 

5 Nền gạch bông, mái tole 2.331.000 

6 Nền gạch bông, mái ngói     2.484.000 

7 Nền gạch Ceramic, mái tole 2.401.000 

8 Nền gạch Ceramic, mái ngói     2.555.000 

Trường hợp không có đà BTCT hoặc không xây bó nền thì giảm 5% đơn giá cùng kết cấu 

VIII 

Nhà ở độc lập, loại trệt, móng BTCT 

(có đà BTCT hoặc xây bó nền), khung 

cột gỗ nhóm 4, vách xây tƣờng, không 

có trần  

  

 

1 Nền gạch tàu, mái tole 2.493.000 

2 Nền gạch tàu, mái ngói 2.670.000 

3 Nền láng xi măng, mái tole 2.585.000 

4 Nền láng xi măng, mái ngói 2.765.000 

5 Nền gạch bông, mái tole 2.681.000 

6 Nền gạch bông, mái ngói     2.858.000 

7 Nền gạch Ceramic, mái tole 2.762.000 

8 Nền gạch Ceramic, mái ngói     2.937.000 
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IX 
Nhà ở độc lập, loại trệt, khung cột 

gạch, vách xây tƣờng, không có trần    
  

  

1 Nền gạch tàu, mái tole 2.260.000 
  

2 Nền gạch tàu, mái ngói 2.460.000 
  

3 Nền láng xi măng, mái tole 2.368.000 
  

4 Nền láng xi măng, mái ngói 2.569.000 
  

5 Nền gạch bông, mái tole     2.472.000 
  

6 Nền gạch bông, mái ngói       2.673.000 
  

7 Nền gạch Ceramic, mái tole    2.724.000 
  

8 Nền gạch Ceramic, mái ngói       2.763.000 
  

X 

Nhà ở độc lập, loại trệt, khung cột 

BTCT, móng BTCT, vách xây tƣờng, 

không có trần  

  

  

1 Nền gạch tàu, mái tole 3.686.000 
  

2 Nền gạch tàu, mái ngói 3.888.000 
  

3 Nền láng xi măng, mái tole 3.794.000 
  

4 Nền láng xi măng, mái ngói 3.995.000 
  

5 Nền gạch bông, mái tole  3.900.000 
  

6 Nền gạch bông, mái ngói     4.099.000 
  

7 Nền gạch Ceramic, mái tole 3.990.000 
  

8 Nền gạch Ceramic, mái ngói 4.189.000 
  

9 Nền gạch bông, mái BTCT     4.327.000 
  

10 Nền gạch Ceramic, mái BTCT 4.529.000 
  

XI 

Nhà ở độc lập có tầng (1 trệt, 1 lầu), 

khung cột gỗ tạp, sàn ván gỗ tạp, vách 

gỗ tạp, không có trần 

  

  

1 Tầng trệt nền gạch tàu, mái tole 2.563.000 
  

2 Tầng trệt nền gạch tàu, mái ngói 2.713.000 
  

3 Tầng trệt nền láng xi măng, mái tole 2.644.000 
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4 Tầng trệt nền láng xi măng, mái ngói 2.794.000 
  

5 Tầng trệt nền gạch bông, mái tole   2.722.000 
  

6 Tầng trệt nền gạch bông, mái ngói      2.873.000 
  

7 Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái tole 2.789.000 
  

8 Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái ngói 2.941.000 
  

XII 

Nhà ở độc lập có tầng (1 trệt, 1 lầu), 

khung cột thép tiền chế, sàn ván gỗ 

tạp, vách xây tƣờng, không có trần   

  

  

1 Tầng trệt nền gạch tàu, mái tole 3.944.000 
  

2 Tầng trệt nền gạch tàu, mái ngói 4.175.000 
  

3 Tầng trệt nền láng xi măng, mái tole 4.067.000 
  

4 Tầng trệt nền láng xi măng, mái ngói 4.299.000 
  

5 Tầng trệt nền gạch bông, mái tole 4.186.000 
  

6 Tầng trệt nền gạch bông, mái ngói 4.421.000 
  

7 Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái tole 4.290.000 
  

8 Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái ngói 4.524.000 
  

XIII 

Nhà ở độc lập có tầng (1 trệt, 1 lầu), 

khung cột gỗ nhóm 4, sàn ván gỗ 

nhóm 4, vách gỗ nhóm 4, không có 

trần  

  

  

1 Tầng trệt nền gạch tàu, mái tole 3.417.000 
  

2 Tầng trệt nền gạch tàu, mái ngói 3.619.000 
  

3 Tầng trệt nền láng xi măng, mái tole 3.525.000 
  

4 Tầng trệt nền láng xi măng, mái ngói 3.726.000 
  

5 Tầng trệt nền gạch bông, mái tole    3.629.000 
  

6 Tầng trệt nền gạch bông, mái ngói       3.830.000 
  

7 Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái tole 3.720.000 
  

8 Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái ngói 3.920.000 
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XIV 

Nhà ở độc lập có tầng (1 trệt, 1 lầu), 

khung cột BTCT, sàn ván gỗ nhóm 4, 

vách xây tƣờng, không có trần  

  

  

1 Tầng trệt nền gạch tàu, mái tole 3.642.000 
  

2 Tầng trệt nền gạch tàu, mái ngói 3.843.000 
  

3 Tầng trệt nền láng xi măng, mái tole 3.750.000 
  

4 Tầng trệt nền láng xi măng, mái ngói 3.952.000 
  

5 Tầng trệt nền gạch bông, mái tole 3.856.000 
  

6 Tầng trệt nền gạch bông, mái ngói       4.058.000 
  

7 Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái tole 3.947.000 
  

8 Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái ngói 4.147.000 
  

9 
Tầng trệt nền gạch bông, mái bằng 

BTCT 
4.333.000 

  

10 Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái BTCT 4.477.000 
  

XV 

Nhà ở độc lập có tầng (1 trệt, 1 lầu), 

khung cột BTCT, sàn BTCT, vách xây 

tƣờng, không có trần  

  

  

1 Nền gạch tàu, mái tole 4.700.000 
  

2 Nền gạch tàu, mái ngói 4.902.000 
  

3 Nền láng xi măng, mái tole 4.809.000 
  

4 Nền láng xi măng, mái ngói 5.011.000 
  

5 Nền gạch bông, mái tole   4.914.000 
  

6 Nền gạch bông, mái ngói       5.116.000 
  

7 Nền gạch Ceramic, mái tole       5.005.000 
  

8 Nền gạch Ceramic, mái ngói 5.206.000 
  

9 Nền gạch bông, mái bằng BTCT 5.390.000 
  

10 Nền gạch Ceramic, mái BTCT 5.536.000 
  

XVI 

Nhà sàn có tầng (1 trệt, 1 lầu), trụ 

BTCT, khung cột BTCT, sàn ván gỗ 

nhóm 4, vách xây tƣờng, không có 

trần  
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1 Tầng trệt sàn gỗ nhóm 4, mái tole 3.287.000 
  

2 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch tàu, mái 

tole 
4.108.000 

  

3 
Tầng trệt sàn BTCT, láng xi măng, mái 

tole 
4.209.000 

  

4 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch bông, mái 

tole 
4.309.000 

  

5 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch Ceramic, 

mái tole   
4.392.000 

  

6 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch bông, mái 

BTCT 
4.770.000 

  

7 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch Ceramic, 

mái BTCT   
4.907.000 

  

XVII 

Nhà sàn có tầng (1 trệt, 1 lầu), trụ 

BTCT, khung cột BTCT, sàn lầu lót 

tấm xi măng Cemboard (lát gạch 

ceramic), vách xây tƣờng, không có 

trần  

 

 

1 Tầng trệt sàn gỗ nhóm 4, mái tole 3.428.000 

 

2 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch tàu, mái 

tole 
4.284.000 

3 
Tầng trệt sàn BTCT, láng xi măng, mái 

tole 
4.390.000 

4 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch bông, mái 

tole 
4.494.000 

5 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch Ceramic, 

mái tole   
4.580.000 

6 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch bông, mái 

BTCT 
4.975.000 

7 
Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch Ceramic, 

mái BTCT   
5.118.000 

XVIII 

Nhà sàn có tầng (1 trệt, 1 lầu), trụ 

BTCT, khung cột BTCT, sàn BTCT, 

vách xây tƣờng, không có trần  

  

  

1 Sàn lót gạch tàu, mái tole 4.979.000 

   

2 Sàn láng xi măng, mái tole 5.080.000 

3 Sàn lót gạch bông, mái tole 5.178.000 

4 Sàn lót gạch Ceramic, mái tole   5.253.000 

XIX 

Nhà sàn, trụ BTCT, khung cột BTCT, 

vách xây tƣờng, đà BTCT, không có 

trần    
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1 Nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 2.743.000 
  

2 Nền sàn lót đan xi măng, mái lá 2.880.000 
  

3 Nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 2.995.000 
  

4 Nền sàn lót đan xi măng, mái tole 3.145.000 
  

5 Nền sàn BTCT (lát gạch ceramic), mái lá 3.291.000 
  

6 
Nền sàn BTCT (lát gạch ceramic), mái 

tole 
3.584.000 

  

7 
Nền sàn tấm xi măng Cemboard (lát 

gạch ceramic), mái tole 
3.709.000 

 

Trường hợp nền sàn gỗ tạp thì giảm 5% đơn giá cùng kết cấu so với nền sàn gỗ nhóm 4  

XX 

Nhà sàn, trụ BTCT, khung cột thép 

tiền chế hoặc BTCTĐS, vách tƣờng, 

không có trần    

  

 

1 Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 2.254.000 
  

2 Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 2.482.000 
  

3 Đà gỗ, nền sàn lót đan xi măng, mái lá 2.366.000 
  

4 Đà gỗ, nền sàn lót đan xi măng, mái tole 2.602.000 
  

5 Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 2.485.000 
  

6 
Đà BTCT, nền sàn lót đan xi măng, mái 

lá 
2.611.000 

  

7 Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 2.735.000 
  

8 
Đà BTCT, nền sàn lót đan xi măng, mái 

tole 
2.871.000 

  

9 Nền sàn BTCT (lát gạch ceramic), mái lá 2.953.000 
  

10 
Nền sàn BTCT (lát gạch ceramic), mái 

tole 
3.441.000 

  

11 
Nền sàn tấm xi măng Cemboard (lát 

gạch ceramic), mái tole 
3.561.000 

 

Trường hợp nền sàn gỗ tạp thì giảm 5% đơn giá cùng kết cấu so với nền sàn gỗ nhóm 4  

XXI 

Nhà sàn, trụ BTCT, khung cột gỗ 

nhóm 4, vách ván gỗ nhóm 4, không có 

trần   

  

 
1 Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 2.098.000 

  

2 Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 2.310.000 
  

3 Đà gỗ, nền sàn lót đan xi măng, mái lá 2.202.000 
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4 Đà gỗ, nền sàn lót đan xi măng, mái tole 2.420.000 
  

5 Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 2.314.000 
  

6 
Đà BTCT, nền sàn lót đan xi măng, mái 

lá 
2.429.000 

  

7 Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 2.545.000 
  

8 
Nền sàn lót đan xi măng, đà BTCT, mái 

tole 
2.672.000 

  

9 Nền sàn BTCT (lát gạch ceramic), mái lá 2.748.000 
  

10 
Nền sàn BTCT (lát gạch ceramic), mái 

tole 
3.204.000 

  

11 
Nền sàn tấm xi măng Cemboard (lát 

gạch ceramic), mái tole 
3.316.000 

 

Trường hợp nền sàn gỗ tạp thì giảm 5% đơn giá cùng kết cấu so với nền sàn gỗ nhóm 4  

XXII 
Nhà sàn, trụ BTCT, khung cột gỗ tạp, 

vách ván gỗ tạp, không có trần   
  

  

1 Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 1.220.000 
  

2 Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 1.344.000 
  

3 Đà gỗ, nền sàn lót đan xi măng, mái lá 1.281.000 
  

4 Đà gỗ, nền sàn lót đan xi măng, mái tole 1.409.000 
  

5 Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 1.346.000 
  

6 
Đà BTCT, nền sàn lót đan xi măng, mái 

lá 
1.413.000 

  

7 Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 1.480.000 
  

8 
Nền sàn lót đan xi măng, đà BTCT, mái 

tole 
1.555.000 

  

9 Nền sàn BTCT, mái lá 1.599.000 
  

10 Nền sàn BTCT, mái tole 1.865.000 
  

Trường hợp nền sàn gỗ tạp thì giảm 5% đơn giá cùng kết cấu so với nền sàn gỗ nhóm 4  

XXIII 
Nhà sàn, trụ gỗ tạp, khung cột gỗ tạp, 

đà gỗ, vách lá, không có trần  
  

  

1 Nền sàn gỗ tạp, mái lá 949.000 
  

2 Nền sàn gỗ tạp, mái tole 1.128.000 
  

3 Nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 1.139.000 
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4 Nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 1.355.000 
  

5 Nền sàn lót đan xi măng, mái lá 1.195.000 
  

6 Nền sàn lót đan xi măng, mái tole 1.412.000 
  

XXIV 
Nhà sàn, trụ gỗ tạp, khung cột thép 

tiền chế, đà gỗ, vách lá, không có trần  
  

  

1 Nền sàn gỗ tạp, mái lá 986.000 
  

2 Nền sàn gỗ tạp, mái tole 1.174.000 
  

3 Nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 1.185.000 
  

4 Nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 1.410.000 
  

5 Nền sàn lót đan xi măng, mái lá 1.429.000 
  

6 Nền sàn lót đan xi măng, mái tole 1.480.000 
  

XXV 
Nhà sàn, trụ gỗ tạp, khung cột gỗ 

nhóm 4, đà gỗ, vách lá, không có trần  
  

  

1 Nền sàn gỗ tạp, mái lá 1.057.000 
  

2 Nền sàn gỗ tạp, mái tole 1.256.000 
  

3 Nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá 1.267.000 
  

4 Nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole 1.508.000 
  

5 Nền sàn lót đan xi măng, mái lá 1.528.000 
  

6 Nền sàn lót đan xi măng, mái tole 1.584.000 
  

Đối với các loại nhà chưa được quy định đơn giá tại Phụ lục này thì áp dụng theo suất 

vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại thời điểm áp dụng. 
 


