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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  
 

1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

1.1 . Tên môn học:  KỸ THUẬT THI CÔNG Mã môn học: CENG3303 

1.2 . Khoa phụ trách: Xây dựng và Điện 

1.3 . Số tín chỉ:  03TC (LT) 

1.4 . Môn học trước:  Trắc địa, Bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Nền móng, 

Máy xây dựng và An toàn lao động. 

1.5 . Thời gian tự học: 45 tiết 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC  

Môn học này trình bày các biện pháp thi công để xây dựng một công trình xây dựng 

dân dụng và công nghiệp. Môn học này bao gồm các kỹ thuật thi công đất, cọc và các 

biện pháp gia cố nền móng; công tác thiết kế và thi công cốp pha, cốt thép và bê tông 

đổ tại chỗ; Công tác xây tô và hoàn thiện. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về kỹ 

thuật thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp để từ đó có thể áp 

dụng triển khai thiết kế biện pháp thi công và giám sát các công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức: nắm vững kỹ thuật thực hiện các công tác đất, cọc, cừ và 

công tác bêtông cốt thép toàn khối; công tác thi công lắp ghép, các biện 

pháp thi công phần ngầm và các biện pháp thi công thi công hiện đại khác. 

3.2.2. Kỹ năng: áp dụng kiến thức trong môn học để lập biện pháp thi công 

phần ngầm và phần khung toàn khối của một công trình, lập biện pháp thi 

công lắp ghép công trình công nghiệp, ngoài ra có thể giám sát kỹ thuật 

các công tác đất, cọc và bêtông cốt thép toàn khối. 

3.2.3. Thái độ: nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thi công trong việc 

đảm bảo chất lượng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp,  

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT Tên chương Mục, tiểu mục Số tiết Tài liệu  



2 

 

TC LT BT TH tự học 

1 CHƯƠNG 1: 

THI CÔNG 

ĐẤT VÀ 

PHẦN 

NGẦM 

CÔNG 

TRÌNH 

 

1.1. Khái niệm chung về 

công tác đất; 

1.2. Tính khối lượng 

công tác đất; 

1.3. Công tác chuẩn bị 

phục vụ thi công đất và 

phần ngầm công trình; 

1.4. Thi công đào đất, 

đắp và đầm đất; 

1.5. Thi công cọc và cừ. 

18 18   

[1], [2], [3] 

2 

 

CHƯƠNG 2: 

THI CÔNG 

BÊ TÔNG 

VÀ BÊ 

TÔNG CỐT 

THÉP 

TOÀN 

KHỐI 

 

 

2.1. Công tác cốp pha, 

cột chống và sàn công 

tác; 

2.2. Công tác cốt thép; 

2.3. Công tác bê tông; 

 18 18   

[1], [2], [3] 

3 CHƯƠNG 3: 

THI CÔNG 

LẮP GHÉP 

 

3.1. Chuẩn bị phục vụ 

thi công lắp ghép; 

3.2. Dụng cụ và thiết bị 

trong thi công lắp ghép; 

3.3. Lắp ghép các cấu 

kiện cơ bản; 

3.4. Lắp ghép công trình 

dân dụng và công 

nghiệp; 

4,5 4,5   

[1], [2], [3] 

4 CHƯƠNG 4: 

CÔNG TÁC 

HOÀN 

THIỆN 

 

4.1. Công tác trát; 

4.2. Công tác ốp, lát; 

4.3.Công tác sơn vôi; 

4.4.Công tác làm trần; 

4.5. Công tác mái; 

4.6.Công tác chống 

thấm; 

4.7.Công tác lắp kính. 

4,5 4,5   

[1], [2], [3] 

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập; TH: thực hành. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

• Giáo trình tiếng việt 

[1] Đỗ Đình Đức, PGS. Lê Kiều. Kỹ Thuật Thi Công, Tập 1. Nhà Xuất Bản Xây Dựng, 

2014.  

• Giáo trình quốc tế 
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[2] Peurifoy, Robert L. Construction planning, equipment, and methods, Nhà xuất bản 

McGraw-Hill, 2011. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

- Thang điểm: theo qui định chung của nhà trường.  

- Số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần đánh giá kết quả học 

tập:  

STT Hình thức đánh giá Trọng số Ghi chú 

1 Tiểu luận/Thuyết trình theo nhóm  

(giữa kỳ) 

50%  

2 Kiểm tra cuối kỳ 50%  

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:  (4.5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1  

2 Buổi 2 
Chương 1 

 

3 Buổi 3 Chương 1  

 

 

4 Buổi 4 Chương 1  

5 Buổi 5 Chương 2  

6 Buổi 6 Chương 2  

7 Buổi 7 Chương 2  

8 Buổi 8 Chương 2 
 

9 Buổi 9 Chương 3  

10 Buổi 10 
Chương 4 

 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 Trần Tuấn Anh 
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