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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN 
NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 377/QĐ-CĐKTKT  ngày 11 tháng 6 năm
2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng
Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh: Người lao động có nhu cầu. 
Số lượng môn học đào tạo: 04
Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ:
a. Kiến thức:

- Trình bày được những tính chất cơ bản của các loại vật liệu thường dùng
trong xây dựng. Những quy định về bảo hộ, biện pháp an toàn lao động trong
xây dựng.

- Trình bày được những kiến thức về giác móng công trình.

- Trình bày kỹ thuật, thao tác cơ bản, trình tự các bước tiến hành công tác
xây và trát, láng vữa trong thực tế.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thi công bê tông và
bê tông cốt thép trong xây dựng công trình.
b. Kỹ năng:

- Biết lựa chọn, sử dụng và bảo quản vật liệu xây dựng.
- Xác định được vị trí chính xác của công trình, căng dây tim, trục theo

bản vẽ yêu cầu.
- Thực hiện các thao tác, trình tự để tạo khối xây theo yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện được các thao tác trát tường, láng nền theo yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện được công tác thi công bê tông và bê tông cốt thép cho một số

cấu kiện cơ bản.
- Áp dụng các quy định và các kỹ thuật an toàn trong quá trình thi công

công trình xây dựng.
c. Thái độ: 

- Ham học hỏi, sáng tạo, nghiêm túc tuân thủ các quy định kỹ thuật…
- Xác định tầm quan trọng của thi công xây dựng đối với đô ô bền vững của

công trình, an toàn lao đô ông, thẩm mỹ công trình.
2.  Cơ hội việc làm: 

- Làm công nhân trong các doanh nghiệp xây dựng, các tổ đội xây dựng.
- Tham gia hướng dẫn, quản lý được nhóm làm việc hiệu quả.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:



- Thời gian đào tạo: 02 tháng
- Thời gian học tập: 08 tuần
- Thời gian thực học: 280 giờ, trong đó
+ Thời gian thực học tối thiểu: 265 giờ
+ Thời gian ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học: 10 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 265 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 40 giờ;  Thời gian học thực hành: 230 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Mã Tên môn học

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra

Kiểm tra đầu vào 1 0 0 1

MH01
Vật liệu xây dựng và An toàn lao
động

16 5 10 1

MH02 Giác móng công trình 40 10 29 1

MH03 Kỹ thuật xây, trát và láng vữa 164 15 148 1

MH04 Kỹ thuật đổ bê tông và bê tông 
cốt thép 54 10 43 1

Ôn tập 2 2

Kiểm tra kết thúc khóa học 3 3

Tổng cộng 280 40 230 10

Ghi chú: Thời gian kiểm tra đầu khóa học và hết môn học được tính vào giờ thực hành

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hướng dẫn sử dụng chương trình: 
Chương trình đào tạo nghề thường xuyên Kỹ thuật xây dựng  được dùng

dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các
môn học trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra
kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ nghề.  

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập các môn học “ Giác móng
công trình”, “Kỹ thuật xây và trát, láng vữa”, “Kỹ thuật đổ bê tông và bê tông



cốt thép” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành
các môn học đó.

Chương trình đào tạo nghề: Kỹ thuật xây dựng được cấu trúc thành 04 môn
học như sau: 

* Chương trình gồm có các môn học sau:
MH01: Vật liệu xây dựng và An toàn lao động (16 giờ) trong đó có 5

giờ lý thuyết, 10 giờ thực hành và 1 giờ kiểm tra.
MH02:  Giác móng công trình (40 giờ) trong đó có 10 giờ lý thuyết, 29

giờ thực hành và 1 giờ kiểm tra.
MH03: Kỹ thuật xây và trát, láng vữa (164 giờ) trong đó có 15 giờ lý

thuyết, 148 giờ thực hành và 1 giờ kiểm tra.
MH04:  Kỹ thuật đổ bê tông và bê tông cốt thép (54 giờ) trong đó có 10

giờ lý thuyết, 43 giờ thực hành và 1 giờ kiểm tra.
* Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học được thực

hiện theo Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên.
2. Hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện dạy học và phương pháp dạy học
2.1. Chuẩn bị các điều kiện dạy học: Nhà xưởng, sân bãi, phòng học.
2.2. Phương pháp dạy học: Thuyết trình, giảng giải  kết hợp với hướng dẫn thực hành 
 3. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học

TT Môn học kiểm tra Hình thức kiểm tra
Thời gian 
kiểm tra

1 Kiểm tra đầu vào
Tích hợp: lý thuyết & thực

hành
Không quá 120

phút

2
Kiểm tra hết môn

học
Tích hợp: lý thuyết & thực

hành
Không quá 60 phút

3
Kiểm tra kết thúc

khóa học
Tích hợp: lý thuyết & thực

hành
Không quá 180

phút



PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 377/QĐ-CĐKTKT  ngày 11 tháng 6 năm
2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Mã môn học: MH01
Thời gian thực hiện môn học: 16  giờ; (Lý thuyết:  5  giờ; Thực hành, thí

nghiệm, thảo luận, bài tập: 10 giờ; Kiểm tra 1 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
1. Vị trí: 
Là môn khoa học chuyên môn trong nội dung chương trình đào tạo.
2. Tính chất: 
Môn học Vật liệu xây dựng và An toàn lao động đòi hỏi giảng viên phải

có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn trong ngành xây dựng.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
1. Kiến thức: Biết kiến thức về vật liệu xây dựng và bảo hộ lao động,

những quy định về vệ sinh lao động và biện pháp an toàn lao động trong xây
dựng. 

2. Kỹ năng: 
- Sử dụng các loại vật liệu xây dựng đúng kỹ thuật và hiệu quả.
- Áp dụng các quy định và các kỹ thuật an toàn lao động trong quá trình

thi công công trình xây dựng.
3. Thái độ:

Có thái độ nghiêm túc trong học tập. Nhận thức được tầm quan trọng của
việc sử dụng vật liệu xây dựng đúng kỹ thuật và hiệu quả đồng thời có tính kỷ
luật và an toàn lao động trong thi công xây dựng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số
TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng số
Lý

thuyết
Thực hành

Kiểm
tra

1 Chương I: Các loại vật liệu 
thường dùng trong xây dựng

2 1 1

2 Chương II: Vữa xây dựng và 
vữa bê tông

7 2 5

3
Chương  III:  Những  vấn  đề
chung về bảo hộ lao động

3 1 2

4
Chương IV: An toàn lao động
trong xây dựng

3 1 2

5 Kiểm tra định kỳ 1 1

6 Cộng 16 15 1



2. Nội dung chi tiết:
Chương I: Các loại vật liệu thường dùng trong xây dựng 
Thời gian: 1 giờ lý thuyết, 1 giờ thực hành

1. Mục tiêu: 
Trình bày được cách phân loại, thành phần, tính chất của các loại đá, gốm

và một số loại chất kết dính vô cơ dùng trong xây dựng.
2. Nội dung chương:

1. Công nghệ sản xuất gạch ngói
2. Vôi rắn trong không khí
3. Xi măng poóc lăng
Chương II: Vữa xây dựng và vữa bê tông Thời gian: 2 giờ lý thuyết, 5

giờ thực hành
1. Mục tiêu: 

Trình bày được cách phân biê ôt, thiết kế chế tạo, các tính chất cơ lý, hóa
các sản phẩm vữa xây và vữa bê tông dùng trong xây dựng.
2. Nội dung chương:

1. Khái niệm chung về vữa xây
2. Nguyên liệu chế tạo vữa
3. Tính chất của hỗn hợp vữa 
4. Vữa xây. Cấp phối của vữa xây
5. Vữa trát
6. Khái niệm chung về bê tông
7. Cấu trúc của bê tông xi măng
8. Cường độ của bê tông 
9. Vật liệu để chế tạo bê tông
10. Thiết kế thành phần của bê tông
Chương III. Những vấn đề chung về bảo hộ lao động
Thời gian: 1 giờ lý thuyết, 2 giờ thực hành

1. Mục tiêu: Cung cấp kiến thức về bảo hộ lao động trong hệ thống pháp luật
của nước ta
2. Nội dung:

I. Mở đầu
1. Ý nghĩa, mục đích của công tác BHLĐ
2. Tính chất của công tác BHLĐ
3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu
II. Phân tích điều kiện lao động (ĐKLĐ)
1. Khái niệm về ĐKLĐ, TNLĐ, BNN



2. Phân tích ĐKLĐ trong ngành xây dựng
3. Phân tích nguyên nhân TNLĐ
Chương IV. An toàn lao động (ATLĐ) trong xây dựng
Thời gian: 1 giờ lý thuyết, 2 giờ thực hành

1. Mục tiêu: Trình bày các nguy cơ, cách thực hiện để phòng tránh các rủi ro
trong quá trình xây dựng.
2. Nội dung:

I. Những quy định chung về các biện pháp ATLĐ
1. Những quy định chung về ATLĐ trên công trường
2. Các biện pháp ATLĐ trong tổ chức mặt bằng thi công.
II. An toàn điện trong xây dựng
1. Nguyên nhân gây tai nạn điện
2. Tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người và tác hại.
3. Biện pháp đề phòng tai nạn điện.
4. Chống sét cho công trình xây dựng.
III. Kỹ thuật an toàn trong thi công đất
1. Các nguyên nhân gây ra tai nạn
2. Các biện pháp phòng ngừa
IV. Kỹ thuật an toàn trong công tác xây và sử dụng dàn giáo 
1. Các nguyên nhân gây ra tai nạn 
2. Các biện pháp phòng ngừa.
V. Kỹ thuật an toàn trong công tác thi công bê tông cốt thép.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Dụng cụ thực hành: Gạch, cát, xi măng, đá 1x2, các dụng cụ bảo hộ lao

động
- Bài giảng Vật liệu xây dựng và An toàn lao động
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra kết thúc môn học bằng hình thức thi thực

hành.
2. Nội dung đánh giá 
- Kiến thức: Kiểm tra nội dung về cấp phối của vữa xây và vữa bê tông

các nguyên nhân, hậu quả, cách phòng ngừa và khắc phục an toàn lao động
trong thi công xây dựng.

- Kỹ năng: 
+ Chế tạo được hỗn hợp vữa xây và vữa bê tông. 
+ Hoàn thiện khả năng chủ động phòng ngừa tai nạn lao động trong thi

công xây dựng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tác phong làm việc nhanh nhẹn, cẩn

thận, kỷ luật, khoa học trong thi công xây dựng.



VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình bồi dưỡng kỹ thuật xây dựng
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học:
- Đối với giảng viên: Thực hành kết hợp với thuyết minh giảng giải, lấy ví

dụ minh hoạ. Giải đáp các thắc mắc của học viên.
- Đối với người học: Quan sát, nghe giảng.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Cấp phối của vữa xây và cường độ của bê tông.
- Yêu cầu về an toàn lao động trong xây dựng.

    
   Điện Biên, ngày      tháng      năm 2018.

TRƯỞNG KHOA KH – KỸ THUẬT       GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

   

    Nguyễn Thị Vân Anh                                     Nguyễn Quang Quyến



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
GIÁC MÓNG CÔNG TRÌNH

Mã môn học: MH02
Thời gian thực hiện môn học:  40 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thí

nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra 1 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
1.Vị trí
 Đây là môn học chuyên ngành hình thành kỹ năng nghề, hỗ trợ kiến thức

cho các môn học sau.
2.Tính chất
+ Môn học Giác móng công trình đòi hỏi giảng viên phải có kinh nghiệm

và kỹ năng, có trình độ chuyên môn.
+ Đòi hỏi tính chính xác, kỹ năng nghề.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
- Về kiến thức: Trình bày được những kiến thức về đọc bản vẽ thi công,

giác móng công trình.
- Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học người học  thực hiện được các

việc làm như: Đọc được bản vẽ thi công, giác được vị trí chính xác của công
trình, căng dây tim, trục theo bản vẽ yêu cầu.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Ham học hỏi, sáng tạo, nghiêm túc
tuân thủ các quy định kỹ thuật…

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

TT Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành 
Kiểm

tra

1 Chương I: Giác móng bằng thủ công 11 1 10

2
Chương 2. Giác móng bằng dụng cụ 
chính xác (Máy Thủy bình, Kinh vĩ, 
Toàn đạc)

29 9 19 1

10 Cộng 40 10 29 1

2. Nội dung chi tiết:
Chương I: Giác móng bằng thủ công        Thời gian: 1 giờ LT; 10 giờ TH

1. Mục tiêu:
- Xác định các trục ngang, dọc của công trình.
- Xác định được kích thước hố móng.



- Các định cốt chuẩn giúp cho thi công chính xác
2. Nội dung:

1. Yêu cầu khi giác móng, Dụng cụ giác móng
2. Trình tự giác móng
2.1. Xác định điểm góc thứ nhất
2.2. Xác định các điểm góc còn lại
2.3. Xác định các trục ngang, dọc của công trình
2.4 Xác định bề rộng của hố móng
2.5 Dẫn cốt chuẩn về khu vực đào móng

Chương 2. Giác móng bằng dụng cụ chính xác (Máy Thủy bình, Kinh vĩ 
<Toàn đạc>)                            Thời gian: 9 giờ LT; 19 giờ TH
1. Mục tiêu:

- Học viên biết các bài toán bố trí công trình bằng các máy trắc địa.
- Bố trí góc bằng, đoạn thẳng, độ cao ra ngoài thực tế.
- Bố trí các điểm, đường cong ngoài thực tế.
- Học viên biết xác định khối lượng san nền, bố trí mặt bằng thiết kế, công

tác trắc địa khi thi công.
2. Nội dung:

I: Khái niệm
II: Bố trí các yếu tố cơ bản
1. Bố trí góc bằng
2. Bố trí đoạn thẳng
3. Bố trí độ cao
III: Bố trí điểm trên mặt bằng
1. Phương pháp tọa độ cực
2. Phương pháp tọa độ vuông góc
3. Phương pháp giao hội góc
4. Phương pháp giao hội cạnh
IV: Công tác trắc địa phục vụ xây dựng công trình
1. Bố trí mặt bằng thiết kế
2. Định vị công trình
3. Chuyển trục lên tầng cao
4. Chuyển độ cao lên tầng
5. Công tác trắc địa khi dựng cột
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
- Phải có sân bãi thực hành rộng 1000 m2.
- Bản vẽ thi công
- Đầy đủ các loại và số lượng dụng cụ.
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+ Dây thép 1mm, Cọc gỗ, đinh, búa đóng đinh.
+ Thước vuông, thước đo dài, La bàn, thước đo độ
+ Quả dọi, nivô, Sào tiêu, thước cữ, sơn đỏ, vôi bột
+ Máy thủy bình
+ Máy kinh vĩ (Toàn đạc)
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
1. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra thực hành, đánh giá kỹ năng, thái độ

học tập.
2. Nội dung đánh giá: Thao tác thực hành giác móng công trình.
 VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình bồi dưỡng kỹ thuật xây dựng. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học:
+ Thuyết trình, diễn giải.
+ Làm mẫu.
+ Quan sát thực hiện và học tập theo nhóm.
+ Dựa vào bản vẽ các công trình.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Các bước giác móng công trình.
- Căng dây tim trục công trình.                                               

   Điện Biên, ngày      tháng      năm 2018.
TRƯỞNG KHOA KH – KỸ THUẬT       GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

   

    Nguyễn Thị Vân Anh                                     Đoàn Minh Tiến



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
KỸ THUẬT XÂY, TRÁT VÀ LÁNG VỮA

Mã môn học: MH03
Thời gian thực hiện môn học: 164 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí

nghiệm, thảo luận, bài tập: 148 giờ; Kiểm tra 1 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 
1 Vị trí:
Đây là môn học chuyên ngành hình thành kỹ năng nghề
2. Tính chất:
+ Môn học Kỹ thuật xây đòi hỏi giảng viên phải có kinh nghiệm và kỹ

năng, có trình độ chuyên môn.
+ Đòi hỏi tính chính xác, kỹ năng nghề.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Về kiến thức:
+ Cung cấp yêu cầu về vật liệu xây dựng đảm bảo chất lượng, trộn vữa

cho công tác xây, trát, láng theo yêu cầu kỹ thuật.
+ Trình bày kỹ thuật, thao tác cơ bản, trình tự các bước tiến hành công tác

xây, trát, láng vữa trong thực tế.
+ Cung cấp các thao tác cơ bản hiệu quả, đảm bảo chất lượng.
+ Trình bày công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành
- Về kỹ năng: Thực hành các thao tác, trình tự để tạo khối xây, bề mặt trát,

láng vữa chất lượng và hiệu quả.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua thực tế sản xuất nhằm rèn

luyện cho học viên quan điểm lập trường của giai cấp công nhân, rèn luyện đạo
đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số
TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng số
Lý

thuyết

Thực hành,
thí nghiệm,
thảo luận,

bài tập

Kiểm
tra

1 Bài 1: Trộn vữa 13 1 12

2
Bài 2: Yêu cầu với khối xây 
gạch và cấu tạo khối xây

4 1 3

3 Bài 3: Thao tác xây cơ bản 32 4 28

4 Bài 4: Xây mỏ 16 1 15

5 Bài 5: Xây trụ 16 1 15

6 Bài 6: Trát tường phẳng 28 3 25



7 Bài 7: Láng nền 22 2 20

8
Bài 8: Trát trụ tiết diện vuông 
chữ nhật

32 2 30

Kiểm tra 1 1

Cộng 164 15 148 1

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Trộn vữa                 Thời gian: 1 giờ LT; 12 giờ TH

1. Mục tiêu:
- Cung cấp yêu cầu về vật liệu xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Cung cấp trình tự trộn vữa bằng thủ công và máy trộn đảm bảo chất

lượng.
2. Nội dung:

1. Tổ chức trộn vữa
2. Yêu cầu kỹ thuật khi trộn vữa
3. Trộn vữa bằng dụng cụ thủ công.
4. Trộn bằng máy
Bài 2: Yêu cầu với khối xây gạch và cấu tạo khối xây   
Thời gian: 1 giờ LT; 3 giờ TH 

1. Mục tiêu:
- Cung cấp yêu cầu đảm bảo về vật liệu, trình tự khối xây.
- Cung cấp các tiêu chí đánh giá chất lượng khối xây.

2. Nội dung:
1. Yêu cầu đối với khối xây
2. Cấu tạo các lớp trong khối xây tường gạch
Bài 3: Thao tác xây cơ bản            Thời gian: 4 giờ LT; 28 giờ TH 
1. Mục tiêu:
Cung cấp các thao tác xây cơ bản hiệu quả, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung:
1. Dụng cụ để xây
2. Thao tác xây

Bài 4: Xây mỏ     Thời gian: 1 giờ LT; 15 giờ TH
1. Mục tiêu:

- Trình bày phân loại các loại mỏ trong xây dựng và trình tự xây đảm bảo
chất lượng kết cấu.
2. Nội dung:

1. Phân loại mỏ
2. Trình tự, phương pháp xây mỏ dật
3. Một số sai phạm khi xây mỏ



Bài 5: Xây trụ            Thời gian: 1 giờ LT; 15 giờ TH
1. Mục tiêu:

Cung cấp trình tự, thao tác xây trụ đảm bảo hiệu quả, yêu cầu kỹ thuật.
2. Nội dung:

1. Yêu cầu kỹ thuật
2. Cấu tạo các loại trụ xây gạch
3. Xây trụ độc lập tiết diện vuông HCN
4. Xây trụ liền tường
Bài 6: Trát tường phẳng                   Thời gian: 3 giờ LT; 25 giờ TH

1. Mục tiêu:
- Trình bày và thực hành thao tác làm mốc và trát tường đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật.
- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng diện tích trát.

2. Nội dung:
I. Thao tác trát
1. Dụng cụ để trát
2. Thao tác trát
II. Làm mốc trát
1. Vai trò của mốc trát
2. Phương pháp làm mốc trát.
III: Trát tường phẳng
1. Lên lớp vữa lót
2. Trát vữa nền
3. Trát lớp vữa mặt
4. Cán phẳng
5. Xoa nhẵn
IV. Đánh giá chất lượng lớp vữa trát và phương pháp kiểm tra
1. Những chỉ tiêu đánh giá chất lượng lớp vữa trát
2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
Bài 7: Láng nền             Thời gian: 2 giờ LT; 20 giờ TH

1. Mục tiêu:
- Mặt láng phải phẳng, đảm bảo độ dốc thiết kế.
- Lớp láng phải đảm bảo chiều dày và lớp vữa mác.
- Lớp láng phải đảm bảo bám chắc vào nền sàn không bong rộp 

2. Nội dung:
1. Cấu tạo nền, sàn
2. Yêu cầu kỹ thuật
3. Trình tự thao tác



Bài 8: Trát trụ tiết diện vuông, chữ nhật 
Thời gian: 2 giờ LT; 30 giờ TH

1. Mục tiêu:
Đảm bảo đúng kích thước, các góc phải vuông, cạnh trụ sắt, thẳng đứng,

các mặt trụ phẳng.
2. Nội dung:

1. Phương tiện dụng cụ
2. Yêu cầu kỹ thuật 
3. Trình tự trát
4. Trát trụ liền tường
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Dụng cụ thực hành nề: Thước tầm, thước vuông, ni vô, quả dọi, dây, ống

nước, dao xây, bay xây, bàn xoa, thước ni vô, thước cán vữa...
- Bài giảng thực hành nề.
- Gạch, cát, xi măng..
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra kết thúc môn học bằng hình thức thực hành.
2. Nội dung đánh giá 
- Kiến thức: 
+ Thực hành thao tác xây cơ bản, công tác xây, trát tường, trụ, đúng kỹ

thuật.
+ Thực hành công tác láng nền.
- Kỹ năng: Hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tác phong làm việc nhanh nhẹn, cẩn

thận, kỷ luật, khoa học trong công tác xây và trát, láng vữa.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình bồi dưỡng kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học:
- Đối với giảng viên: Thực hành kết hợp với thuyết minh giảng giải, lấy ví

dụ minh hoạ thao tác trực tiếp trên sản phẩm. Giải đáp các thắc mắc của học viên.
- Đối với người học: Quan sát thực hành, nghe giảng và thực tập làm theo

giảng viên để hoàn thành sản phẩm. 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác xây trụ, mỏ. 
- Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác xây trụ, mỏ. Công tác trát tường, trụ

và láng nền.

   Điện Biên, ngày      tháng      năm 2018.
TRƯỞNG KHOA KH – KỸ THUẬT       GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



   

    Nguyễn Thị Vân Anh                                     Nguyễn Quang Quyến

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
 KỸ THUẬT ĐỔ BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

Mã môn học: MH04
Thời gian thực hiện môn học: 54 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 43

giờ; Kiểm tra 1 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
1. Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành hình thành kỹ năng nghề.
2. Tính chất
Là mô đun nghiên cứu những kiến thức  cơ bản về  kỹ thuật thi công bê

tông trong xây dựng công trình.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
- Về kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thi bê

tông và bê tông cốt thép trong xây dựng công trình.
- Về kỹ năng: Tính toán khối lượng, lâ ôp biện pháp thi công bê tông trong

xây dựng công trình.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực trong việc xác định tầm

quan trọng của thi công bê tông đối với đô ô bền vững của công trình và an toàn
lao đô ông.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số
TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Kiểm tra

1 Bài 1: Vật liệu dùng trong bê tông 12 2 10
2 Bài 2: Thi công bê tông 41 8 33
3 Kiểm tra 1 1

 Cộng 54 10 43 1

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Vật liệu dùng trong bê tông Thời gian: 2 giờ LT; 12 giờ TH

1. Mục tiêu:



An toàn lao động trong gia công và lắp dựng ván khuôn
2. Nội dung:

1. Xi măng
2. Cốt liệu
3. Nước
4. Phụ gia
Bài 2: Thi công bê tông Thời gian: 8 giờ LT; 33 giờ TH

1. Mục tiêu:
Các loại cốt liệu dùng để chế tạo bê tông

2. Nội dung:
1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công bê tông
2. Trộn và vận chuyển vữa bê tông
3. Đổ bê tông
4. Đổ bê tông các công trình thường gặp
5. Đổ bê tông dưới nước
6. Nghiệm thu sản phẩm bê tông
7. Những sai phạm thường gặp và cách sửa chữa
8. An toàn trong công tác thi công bê tông
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học, giảng đường, nhà

xưởng.
2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng, máy tính, máy chiếu, máy trộn bê

tông, máy đầm dùi.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, giáo án, bài giảng, xi

măng, cát, đá 1x2, cuốc, xẻng, xe rùa.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra kết thúc môn học bằng hình thức thực hành.
2. Nội dung đánh giá 
- Kiến thức: 
+ Vật liệu dùng trong bê tông
+ Thi công bê tông
- Kỹ năng:
+ Thực hiện thành công các thao tác trong thi công đổ bê tông.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nhâ ôn thức được tầm quan trọng của

các công tác đổ bê tông trong xây dựng công trình.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình bồi dưỡng kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học:
- Đối với giảng viên:
+ Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết kết hợp hướng dẫn

thực hành tính toán và triển khai bản vẽ thi công ván khuôn.



+ Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng
bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng
giảng dạy.

- Đối với người học: Quan sát, thực hành các nội dung cần ghi nhớ. Phát
huy tinh thần tự giác học tâ ôp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Vật liệu dùng trong bê tông 
- Đổ bê tông 

   Điện Biên, ngày      tháng      năm 2018.
TRƯỞNG KHOA KH – KỸ THUẬT       GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

   

    Nguyễn Thị Vân Anh                                     Nguyễn Quang Quyến


