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BỘ XÂY DỰNG 

TRƢỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Công trình Xây dựng  

Bậc đào tạo: Đại học chính quy D15X-LT 

 

1. Tên học phần: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

2. Số tín chỉ: 10 (LT:, TH/TN/TL:, BTL/ĐA: 10, TT:)  

3. Trình độ: Sinh viên đại học năm thứ 5. 

4. Phân bố thời gian: 15 tuần 

5. Điều kiện tiên quyết:  

 Sau khi đã tích lũy đầy đủ các học phần chuyên ngành như: Kết cấu BTCT, Kết cấu 

thép, Nền móng, Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công, . . .  và đạt được số lượng tín chỉ 

cần thiết so với quy định được nhận Đồ án tốt nghiệp.    

6. Mục tiêu học phần:  

6.1. Về kiến thức:  

- Giúp sinh viên tổng hợp lại những kiến thức đã học trên các lĩnh vực thiết kế, thi 

công, quản lý dự án xây dựng, . . . 

- Thực hiện hoàn thành một công trình thực tế gồm những phần chính: kiến trúc; kết 

cấu; thi công; tổ chức thi công; quản lý dự án xây dựng. 

6.2. Về kỹ năng: 

- Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản: kỹ năng phân tích và tính toán 

thiết kế, thi công, quản lý dự án xây dựng, . . . 

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm; 

- Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học. 

6.3. Về thái độ: 

- Sinh viên yêu thích và hứng thú ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng; 

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu; 

- Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học và tự nghiên cứu khoa học; 

- Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Đồ án tốt nghiệp gồm 4 phần: Kiến trúc, kết cấu, nền móng và thi công. Tương ứng 

với mỗi sinh viên sẽ có nhiệm vụ khác nhau. 

8. Bộ môn phụ trách học phần: Kết cấu công trình, Công nghệ và tổ chức thi công – 

Khoa Xây dựng. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên:  

- Theo quy chế học vụ hiện hành của trường ĐHXDMT; 

- Phải thường xuyên duyệt từng phần đồ án (Theo lịch duyệt bài của GVHD); 
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- Thực hiện hoàn thành đồ án tốt nghiệp theo thời gian quy định; 

- Nghiên cứu tài liệu để thực hiện đồ án. 

10.  Tài liệu học tập:  

Tất cả các tài liệu đã hỗ trợ học tập các môn chuyên ngành và hệ thống các tiêu chuẩn 

Việt Nam (TCVN). 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

11.1. Tiêu chí đánh giá: 

Theo Quyết định số 263/QĐ-ĐHXDMT, ngày 17 tháng 4 năm 2012 và Quyết định 

số 142/QĐ-ĐHXDMT, ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây 

dựng Miền Trung. 

11.2. Cách tính điểm:  

- Điểm hướng dẫn (ĐHD): 30% 

- Điểm phản biện (ĐPB): 10% 

- Điểm bảo vệ đồ án: 60% 

12.  Thang điểm: 10 

13.  Nội dung học phần: 

13.1.  Đề tài tốt nghiệp: 

Đề tài tốt nghiệp của sinh viên được chia thành 2 nhóm: 

- Nhóm kết cấu chính với tỉ lệ :Kiến trúc -10%; Kết cấu -50%; Nền móng -10%; Thi 

công -30%. 

- Nhóm thi công chính với tỉ lệ: Kiến trúc -10%; Kết cấu-30%; Nền móng -10%; Thi 

công -50%. 

Phần lớn các đề tài do sinh viên tự đăng ký theo biểu mẫu 1. Sinh viên phải có đầy 

đủ các bản vẽ về kiến trúc (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) với các kích thước cơ bản 

của lưới cột, chiều cao tầng,. . .  

Để hạn chế sự trùng lặp, khi duyệt chọn đề tài của sinh viên, Khoa Xây dựng sẽ xác 

định rõ quy mô số tầng của công trình và điều chỉnh kích thước nhịp cũng như bước cột. 

Trong quá trình hướng dẫn giảng viên hướng dẫn (GVHD) phần kiến trúc chính có 

thể điều chỉnh phần nào đó của kiến trúc công trình cho phù hợp (Nhìn chung về chủng 

loại đề tài vẫn nghèo nàn, quy mô, kích thước, tên gọi vẫn còn hiện tượng tương tự nhau 

hoặc lặp lại. Chính vì thế Khoa Xây dựng sẽ đề nghị các thầy (cô) hướng dẫn chính kiến 

trúc có thể thay đổi đề tài cho sinh viên từ nguồn đề tài mà thầy(cô) có sẵn).  

Việc thay đổi đề tài chỉ được chấp thuận trong 2 tuần đầu tiên (thời hạn nộp bài vẫn 

không đổi). Thủ tục thay đổi đề tài: Mỗi sinh viên phải có đơn xin thay đổi đề tài theo 

biểu mẫu 2, có ý kiến của GVHD chính và được ban đồ án tốt nghiệp khoa xem xét chấp 

thuận. 

* Thể loại và Quy mô công trình: 

- Nhà dân dụng: Qui mô chiều cao  8 tầng (không kể đến tầng hầm); số nhịp ≥3 

Ví dụ: nhà ở, chung cư, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, trụ sở, văn phòng, 

khách sạn,... 
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- Nhà công nghiệp: Qui mô cao từ (2 – 4) tầng, nhịp L ≥ 12 m, hoặc nhà công nghiệp 

1 tầng nhịp L ≥ 18 m và có cầu chạy Q ≥ 20 tấn hoạt động trong nhà. 

Ví dụ: Nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng, nhà kho, gara, . . . 

- Nhà công cộng: Qui mô cao từ (1 - 5) tầng, hoặc có thể chọn quy mô công trình lớn 

hơn. 

Ví dụ:  

+ Sân vận động, cung thể thao, câu lạc bộ thể thao, hồ bơi, nhà thi đấu đa năng. . . 

+ Nhà hát, rạp phim, câu lạc bộ văn hoá, nhà văn hoá, cung văn hoá... 

+ Chợ, siêu thị, bưu điện, nhà ga, . . . 

- Công trình chuyên dụng: 

Ví dụ:   

+ Bunke, silô, bể chứa, bồn chứa, đài nước, 

+ Tháp truyền hình, tháp ăng ten, cột điện vượt sông. . ., có chiều cao dưới 150 m. 

- Có thể chọn những kết cấu đặt biệt (sàn, dầm, cột ứng lực trước,…). 

13.2. Phần hướng dẫn kiến trúc: 

Giảng viên hướng dẫn phần kết cấu xem xét và thông qua các bản vẽ kiến trúc của 

sinh viên. Trong trường hợp cần bố trí lại hệ thống cột, thêm bớt tầng v.v... các GVHD 

chỉ dẫn cho sinh viên.  

Số bản vẽ kiến trúc (35) bản khổ A1. Thời gian để sinh viên thực hiện các bản 

vẽ kiến trúc là: 1 tuần. Phần kiến trúc phải có đầy đủ các công việc sau: 

- Trình bày tấc cả các mặt bằng của công trình; 

- Trình bày các mặt cắt chính và mặt cắt chi tiết (cần thiết); 

- Trình bày các mặt đứng chính, mặt bên công trình. 

13.3. Phần hướng dẫn kỹ thuật: 

- Khối lượng hướng dẫn kỹ thuật bao gồm 3 phần: Kết cấu, Nền móng và Thi công. 

GVHD chính là GVHD kỹ thuật ≥ 50% khối lượng đồ án. 

- GVHD bố trí lịch để duyệt và hướng dẫn, yêu cầu sinh viên phải thường xuyên 

báo cáo, thông qua từng phần việc cụ thể đã thực hiện, qua đó GVHD sẽ đánh giá 

được kiến thức và khả năng thực hiện đồ án của sinh viên. Sau mỗi buổi hướng dẫn 

cho sinh viên, đề nghị GVHD ghi và ký tên vào phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án của sinh 

viên (Biểu mẫu 4). 

Tỷ lệ khối lƣợng và phân bố thời gian: 

a. Tỷ lệ và khối lượng các phần kiến trúc, kỹ thuật 

Bộ môn 10% khối lƣợng 30% khối lƣợng 10% khối lƣợng 50% khối lƣợng 

Kiến trúc - 35 bản vẽ A1. 

- Trình bày các 

hình vẽ mặt bằng, 

mặt cắt, mặt đứng 

công trình 
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Bộ môn 10% khối lƣợng 30% khối lƣợng 10% khối lƣợng 50% khối lƣợng 

Kết cấu   

  

  

- 4  5 bản vẽ A1; 

- Xác định sơ bộ 

chiều dày các ô sàn 

và tiết diện cột, dầm 

khung, dầm dọc của 

tầng điển hình; 

- Tính toán và thể 

hiện 1 khung phẳng 

(khung không gian); 

- Tính toán 1 cấu 

kiện: sàn, dầm dọc, 

cầu thang, vách 

cứng... 

 - 7  10 bản vẽ A1; 

- Xác định sơ bộ 

chiều dày các ô sàn 

và tiết diện cột, dầm 

khung, dầm dọc của 

tầng điển hình; 

- Tính toán 12 

khung phẳng (hoặc  

khung  không  gian),  

thể hiện 12 khung 

phẳng.  

- Tính toán 2 cấu 

kiện: sàn, dầm dọc, 

cầu thang, bể nước, 

vì kèo, vách cứng... 

Nền móng   - 12 bản vẽ A1 

- Tính   toán  12   

phương   án móng  

cho  khung  đã  

tính  kết cấu. So 

sánh, các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật và 

lựa chọn phương 

án móng phù hợp. 

 

Thi công   

  

- 3  4 bản vẽ A1; 1 

bản vẽ A0 

- Biện pháp kỹ thuật 

thi công kết cấu điển 

hình;  

- Tổ chức thi công 

phần thân công trình. 

- Lập tiến độ thi 

công phần thân công 

trình. 

 - 7  10 bản vẽ A1; 1 

bản vẽ A0 

- Biện  pháp  kỹ  

thuật  thi  công toàn 

bộ kết cấu chính. 

- Tổ chức thi công 

toàn bộ công trình. 

Ghi chú:  

Các nội dung nêu trên đây được áp dụng với hầu hết các đồ án. Tuy nhiên, có 

những đồ án đặc biệt, các GVHD có thể thêm bớt trên cơ sở không giao nhiệm vụ 

quá nhiều hoặc quá ít so với các tỷ lệ. Khi giao nhiệm vụ cho sinh viên đề nghị GVHD 

ký tên vào phiếu giao nhiệm vụ đồ án của sinh viên (Biểu mẫu 3). 
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Tùy theo khả năng và sự tự nguyện của sinh viên, GVHD chính có thể giao thêm 1 

phần việc nào đó có tính chất nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn so với các giải pháp 

thiết kế thông thường. Nhưng GVHD vẫn yêu cầu sinh viên phải hoàn thành đầy đủ 

khối lượng tỷ lệ các phần của một đồ án, tương ứng với từng mỗi đề tài mà sinh viên 

thực hiện. 

b. Phân bố thời gian  

(Theo tuần) để thực hiện các phần kiến trúc, kết cấu, nền móng, thi công và duyệt 

ký bài đồ án như sau: 

- Đồ án kết cấu chính: 

Kiến trúc Kết cấu Nền móng Thi công 

1 tuần  

(21/8-28/8/2017) 

 

8 tuần 

(29/8-24/10/2017) 

1 tuần 

(25/10-1/11/2017) 

4 tuần 

(4/11-4/12/2017) 

- Đồ án thi công chính: 

Kiến trúc Kết cấu Nền móng Thi công 

1 tuần 

(21/8-28/8/2017) 

 

 4 tuần 

(29/8-27/9/2017) 

1 tuần 

(28/9-5/10/2017) 

8 tuần 

(8/10-4/12/2017) 

- Kiểm tra tiến độ đồ án phần kiến trúc, kết cấu, nền móng:  

+ Đồ án kết cấu chính: 2/11/2017. 

+ Đồ án thi công chính: 6/10/2017. 

- Tổng duyệt đồ án tốt nghiệp và phản biện đồ án: 5/12 - 12/12/2017. 

- Bảo vệ đồ án tốt nghiệp dự kiến: 16/12 – 17/12/2017. 

*Lưu ý: Việc phân bố thời gian ở trên có ý nghĩa tương đối, nhằm hoạch định và 

kiểm tra tiến độ đồ án. 

13.4. Quy cách bản vẽ và thuyết minh:  

a. Bản vẽ: 

- Toàn bộ các bản vẽ của đồ án dùng khổ giấy A1 (594x841mm). Sinh viên 

không được dùng các khổ giấy cỡ khác. Số bản vẽ ít nhất của 1 đồ án là 15 bản khổ A1. 

Ngoài ra, mỗi đồ án có một bản khổ A1 trên đó ghi tên đề tài và tên các giảng viên 

hướng dẫn, sinh viên thực hiện. Tất cả các bản vẽ này đều là bản chính và có đầy đủ chữ 

ký của các GVHD, sinh viên không được nộp bài bằng bản photocopy. 

- Các hình vẽ có mật độ khoảng 65 ~ 85% diện tích bản vẽ (tránh trường hợp vẽ 

trùng lặp hoặc vẽ quá thưa hoặc quá chật hẹp). 

- Trong bản vẽ phải dùng chữ kỹ thuật, nói chung không dùng màu trong bản vẽ 

ngoại trừ các bản vẽ về mặt đứng, phối cảnh kiến trúc và mặt bằng tổ chức thi công 

công trình. 

- Khung tên bản vẽ phải làm thống nhất theo mẫu chung (Hình 1). Nội dung các 

ô trong khung tên được ghi: 

(1) Ghi tên đề tài, ví dụ:                CHUNG CƢ BẢO GIA 

            PHƢỜNG 5 – QUẬN 10 - TP HCM 
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(2) Ghi tóm tắt nội dung bản vẽ, ví dụ:   KHUNG TRỤC 5 

(3) Ghi ký hiệu bản vẽ, ví dụ: KT-1; KC-1; KC-2; TC-1… 

(4) Ghi ngày nộp đồ án, ví dụ: 20/1/2017 

(5) Ghi lớp sinh viên, ví dụ: D14X2-LT. 

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2014X
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC

XAÂY DÖÏNG MIEÀN TRUNG

KHOA XAÂY DÖÏNG

GV HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH GVHD KEÁT CAÁU SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN

Ths. NGUYEÃN VAÊN A Ths. NGUYEÃN VAÊN A NGUYEÃN VAÊN MINH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

60 50 50 40

200

10

10

10

15

20

15

80

 

Hình 1. Mẫu khung tên bản vẽ. 

b. Bản thuyết minh 

Bản thuyết minh phải thể hiện đầy đủ nội dung của đồ án, không ít hơn 80 trang 

(không kể phụ lục), thể hiện một mặt trên khổ giấy A4 (210x297mm), sinh viên có thể 

viết tay hoặc đánh máy (Font Times New Roman, Font Size 13, Margins: top, bottom - 

2cm, left – 3cm, right – 2cm; giãn dòng 1.3; gáy thuyết minh đồ án như Hình 2). Thuyết 

minh phải sạch sẽ, rõ ràng,  có đánh số trang, mục lục, tài liệu tham khảo và có thể gồm 

hai tập: 

ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ BAÛO GIA - SV: TRAÀN VAÊN MINH - LÔÙP: D14X1-LT  

Hình 2. Mẫu gáy thuyết minh đồ án. 

*Tập thứ nhất: Thuyết minh, gồm có các phần: kiến trúc, kết cấu, nền móng và 

thi công. Trong đó trình bày đầy đủ các vấn đề: nhiệm vụ được giao, tổng quan về 

kiến trúc công trình, đề xuất, phân tích, so sánh, lựa chọn phương án, toàn bộ các số 

liệu tính toán: sơ đồ tính, sơ đồ tải trọng, biểu đồ nội lực, tính toán tổng thể, tính toán 

tiết diện kết cấu, số liệu địa chất, chi tiết v.v... 

Thuyết minh được đóng bìa cứng, tiêu đề in trên bìa cứng theo mẫu chung (Hình 

3, 4), sau tờ bìa cứng phải có các tờ giấy sắp xếp theo thứ tự : 

- 1 tờ giấy trắng ghi như nội dung ngoài bìa; 

- 1 tờ ghi họ tên  các GVHD từng phần, dành chỗ để GVHD ký tên; 

- 2 tờ phiếu giao nhiệm vụ thiết  kế  đồ án tốt nghiệp (biểu mẫu 3) có đủ chữ ký 

của các GVHD. 
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*Tập thứ hai: Phụ lục, gồm các số liệu nhằm làm sáng tỏ hơn cho phần thuyết 

minh. Ví dụ: sơ đồ tên nút, sơ đồ tên phần tử; nhập số liệu đầu vào và các kết quả xuất 

ra từ máy tính. 

- Bản phụ lục này không cần dành chỗ để GVHD ký tên. 

- Đóng bìa cứng, tiêu đề trên bìa cứng của tập phụ lục theo mẫu chung (Hình 3). 

- Tập thuyết minh và phụ lục thuyết minh phải được in đầy đủ tên đề tài, tên sinh 

viên và tên lớp lên gáy sách theo mẫu  chung. 

- Các bản vẽ và thuyết minh có thể thực hiện bằng máy vi tính hoặc viết tay. 
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HEÄ ÑAØO TAÏO: LIEÂN THOÂNG CHÍNH QUY
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 LÔÙP:
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 TP. Tuy Hoøa, ngaøy    thaùng     naêm 2016

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC XAÂY DÖÏNG MIEÀN TRUNG

KHOA XAÂY DÖÏNG

PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH
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      Hình 3. Mẫu bìa cứng thuyết minh.                                         Hình 4. 

13.5. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp: 15 tuần 

- Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là 15 tuần (ngày 21/8/2017 đến ngày 5/12/2017).  

- Sinh viên phải tập trung toàn bộ thời gian và công sức để thực hiện đồ án tốt nghiệp 

được giao; 

- Sinh viên phải chủ động ôn tập lại các kiến thức đã học, các tiêu chuẩn thiết kế liên 

quan đến đồ án tốt nghiệp; 

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu của GVHD, đặc biệt là 

phải chỉnh sửa bài theo đúng nội dung nhận xét và thời hạn qui định; 

- Nghiêm túc thực hiện lịch duyệt bài của GVHD, nếu vắng liên tục 2 lần trong 

suốt quá trình làm đồ án thì bị đình chỉ làm đồ án tốt nghiệp. Ở mỗi lần đến gặp 

GVHD, sinh viên cần đưa cho GVHD phiếu theo dõi hướng dẫn để ghi nhận các công 

việc được giao và đã thực hiện (Biểu mẫu 4); 

- Trong trường hợp thật đặc biệt không thể đến gặp GVHD như lịch hẹn thì phải làm 

đơn xin phép và phải được GVHD chấp thuận nhưng vẫn phải hoàn tất khối lượng công 

việc được giao; 
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- Ở giữa kỳ làm đồ án tốt nghiệp (sau 10 tuần kể từ ngày bắt đầu), GVHD chính 

nhắc nhở sinh viên viết báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo biểu mẫu 5 và mang đồ 

án đang thực hiện tới Khoa Xây dựng để nhà trường kiểm tra tiến độ đồ án. 

13.6. Nộp bài: 

- Các GVHD ký tên đầy đủ vào các bản vẽ và thuyết minh của phần hướng dẫn ít 

nhất 01 ngày trước khi sinh viên nộp bài. Khi đó GVHD chính yêu cầu sinh viên nộp 

phiếu nhận xét của GVHD từng phần.  

- Mỗi sinh viên phải nộp cho trường 1 bộ thuyết minh (1 bộ gồm 1 tập thuyết minh 

và 1 tập phụ lục thuyết minh) và 1 bộ bản vẽ có đầy đủ chữ ký của các GVHD. 

- Một (01) đĩa CD lưu giữ nội dung thuyết minh và bản vẽ (nếu thực hiện bằng máy 

vi tính). Mỗi CD phải ghi đầy đủ tên đề tài, tên sinh viên, tên lớp, nội dung lưu giữ và 

được đặt trong hộp nhựa. 

- Chậm nhất là trong 06 ngày sau khi sinh viên nộp bài, các GVHD chính niêm 

phong các bản nhận xét của GVHD (Biểu mẫu 6) và gởi về cho văn phòng Khoa Xây 

dựng. 

14. Nôi dung chi tiết từng phần Đồ án tốt nghiệp 

 Trình bày theo thứ tự như ở phần mục lục, chia ra như sau: 

14.1. Phần 1 – Phần kiến trúc 10% 

Thuyết minh: Trình bày được các yếu tố sau 

- Vị trí, diện tích, chức năng công trình; 

- Giải pháp chọn vật liệu chịu lực (bê tông, cốt thép), vật liệu bao che (tường xây 

gạch: tường biên dày 200, tường ngăn phòng), áo cho tường; 

- Giải pháp sử dựng diện tích, giao thông đứng (cầu thang), giao thông ngang (hành 

lang); 

- Giải pháp cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, bố trí đường ống kỹ thuật, hệ 

thống điện, hệ thống nhiệt lạnh; 

- Giải pháp chống thấm, nóng cho công trình; 

- Các thông tin khác: địa chất, thời tiết khí hậu, hướng gió chính, năng lực đầu tư, 

cấp công trình. 

Bản vẽ kiến trúc: số bản vẽ kiến trúc tối thiểu 4 bản khổ A1, trong đó phải có đầy 

đủ các công việc sau: trình bày các hình vẽ mặt bằng (mặt bằng tầng hầm, mặt bằng 

tầng 1, mặt bằng các tầng giống nhau, mặt bằng mái (độ dốc thoát nước, kết cấu 

mái,…); trình bày các mặt cắt dọc, mặt cắt ngang và mặt cắt chi tiết; trình bày các mặt 

đứng chính và mặt bên công trình. Chú ý, phải thể hiện các bản vẽ kiến trúc sao cho đủ 

thuyết minh phần tính kết cấu. 

14.2. Phần 2 – Phần kết cấu 

14.2.1. Phƣơng án kết cấu chính 50%: số bản vẽ từ 710 bản A1 

14.2.1.1. Nhiệm vụ được giao 

- Trên cơ sở hồ sơ thiết kế kiến trúc, mỗi sinh viên tính và lập một hồ sơ thiết kế các 

kết cấu chịu lực chính cho công trình (chiếm tỷ lệ 50% đồ án tốt nghiệp). 
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- Mỗi sinh viên được giao nhiệm vụ theo nội dung: 

+ Xác định sơ bộ chiều dày các ô sàn và tiết diện cột, dầm khung, dầm dọc và 

vách các tầng và được thể hiện trên mặt bằng; 

+ Tính toán thiết kế 1 đến 2 khung phẳng bêtông cốt thép hoặc khung không gian 

bêtông cốt thép; 

+ Tính toán thiết kế bản sàn bêtông cốt thép (theo sơ đồ đàn hồi); 

+ Tính toán thiết kế dầm dọc liên tục bêtông cốt thép (nếu có); 

+ Tính toán thiết kế các cấu kiện của cầu thang bêtông cốt thép; 

+ Tính toán thiết kế vách cứng bêtông cốt thép (sinh viên chọn chuyên sâu); 

+ Tính toán thiết kế bể nước bêtông cốt thép (nếu có). 

14.2.1.2. Nội dung chi tiết 

Thuyết minh: Phân thành các chương sau: 

Chƣơng 1. Cơ sở thiết kế 

Chương này viết các vấn đề sau: 

1. Phân tích và lựa chọn hệ chịu lực chính cho công trình (khung phẳng, khung 

không gian, khung không gian kết hợp vách cứng, khung – giằng,…); 

2. Tiêu chuẩn thiết kế: phần này phải ghi rõ thiết kế công trình theo tiêu chuẩn nào 

(phần tính tải trọng, phần tính kết cấu bê tông cốt thép, phần thiết kế nền móng,…). 

3. Vật liệu sử dụng: cấp độ bền bê tông, nhóm cốt thép, gạch,… 

4. Vật liệu bao che: khối xây gạch,… 

Việc chọn hệ chịu lực chính cần chú ý: hệ chịu lực chính của công trình là kết cấu đỡ 

toàn bộ tải trọng đứng và ngang của công trình để truyền xuống đất thông qua hệ kết cấu 

móng.  

Khi tỉ số hai cạnh dài và ngắn của mặt bằng công trình L/B 1,5 và vị trí các cột nằm 

trên đường thẳng song song theo cả hai phương, khi đó có thể xem độ cứng khối khung 

theo phương dọc rất lớn, chuyển vị ngang của dọc của nhà theo phương dọc là tương đối 

bé, do đó có thể chọn hệ chịu lực chính là khung phẳng theo phương ngang.  

Khi điều kiện trên đây không thỏa mãn, cần hệ chịu lực chính là sơ đồ khung không 

gian. Sơ đồ không gian có thể là khung không gian hoặc khung không gian kết hợp vách 

cứng. 

Chƣơng 2. Tính sàn 

Thiết kế sàn theo trình tự thiết kế: 

1. Vẽ bản thiết kế mặt bằng hệ dầm sàn; 

2. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện dầm, sàn và chọn vật liệu; 

3. Lập sơ đồ tính toán; 

4. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn; 

5. Tính toán nội lực; 

6. Tính toán cốt thép và bố trí cốt thép; 

7. Thể hiện chi tiết bản vẽ bêtông cốt thép; 

8. Kiểm tra độ võng sàn (nếu cần). 
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Chƣơng 3. Tính cầu thang 

Thiết kế cầu thang theo trình tự thiết kế: 

1. Vị trí và cấu tạo cầu thang: vẽ mặt bằng, mặt cắt để chỉ rõ hệ trục cột định vị cầu 

thang trên mặt và thể hiện mặt cắt để định vị theo chiều cao. Ghi các kích thước chính 

trên mặt bằng, mặt đứng, đặt tên các bộ phận hình thành nên cầu thang.  

Dựa trên bản vẽ kiến trúc cầu thang và nhiệm vụ mà xác lập kết cấu chịu lực chính 

của cầu thang thật rõ ràng. Phải thể hiện vị trí cột, dầm thang, dầm limon (nếu có), bản 

thang, sơ đồ chia bậc. Từ đó chọn sơ đồ cấu tạo và sơ đồ tính kết cấu chịu lực chính của 

cầu thang. 

2. Chọn chiều dày bản thang: thể hiện bằng hình vẽ cấu tạo bản xiên, bản chiếu nghỉ, 

bậc thang, ghi kích thước chiều dày các lớp cấu tạo, chiều rộng. Chọn chiều dày bản 

thang và chiếu nghĩ. 

3. Xác định tải trọng: tĩnh tải và hoạt tải; 

4. Lập sơ đồ tính và xác định nội lực; 

5. Tính toán diện tích cốt thép và kiểm tra hàm lượng cốt thép; 

6. Bản vẽ: thể hiện bản vẽ bố trí cốt thép. 

Chƣơng 4. Thiết kế 1 dầm dọc liên tục (nếu sinh viên tính toán thiết kế khung không 

gian không cần thực hiện chương này) 

Trình tự thiết kế dầm dọc: 

1. Vẽ mặt bằng truyền tải từ sàn vào dầm; 

2. Chọn sơ đồ tính cho dầm dọc; 

3. Chọn tiết diện dầm và chọn vật liệu; 

4. Tính toán tĩnh tải và hoạt tải tác dụng lên dầm; 

5. Thiết lập các trường hợp chất tải; 

6. Tổ hợp tải trọng; 

7. Tính toán cốt thép dầm và kiểm tra hàm lượng cốt thép, chọn thép, vẽ bản vẽ bố trí 

cốt thép. 

Chƣơng 5. Tính toán thiết kế khung phẳng bêtông cốt thép hoặc khung không gian 

Việc chọn hệ chịu lực chính cho công trình đã được lập luận từ chương 1 – Cơ sở 

thiết kế.  

Thiết kế khung phẳng theo trình tự sau: 

1. Giới thiệu, mô tả về kết cấu khung; 

2. Sơ bộ xác định kích thước tiết diện của các cấu kiện và chọn vật liệu; 

3. Lập sơ đồ tính toán khung ngang, sơ đồ nút, phần tử;  

4. Xác định các loại tải trọng tác dụng lên kết cấu, thiết lập các trường hợp tải trọng 

tác dụng: 

+ Tĩnh tải (TT) 

+ Hai trường hợp hoạt tải đứng xếp theo kiểu cách tầng cách nhịp (HT1, HT2); 

(nếu tính khung không gian: ); 

+ Hai trường hợp hoạt tải gió (GT, GP);  
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5. Tính toán nội lực và tổ hợp nội lực (tính nội lực các trường hợp tải trọng TT, HT1, 

HT2, GT, GP; xuất ra file định dạng Excel, tổ hợp nội lực theo bảng tính Excel được lập 

trình sẵn, in file nội lực và tổ hợp nội lực); 

6. Tính toán tiết diện bê tông cốt thép (sử dụng phần mềm tính kết cấu hoặc sử dụng 

bảng tính toán tiết diện Excel đã được lập trình sẵn, trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 5574:2012). 

7. Thiết kế chi tiết và thể hiện bản vẽ khung bêtông cốt thép. 

 Phần cốt thép của khung được lấy theo kết quả tính toán, nhưng phải chọn và bố 

trí lại để phù hợp với yêu cầu cấu tạo, thực tế thi công. 

Nếu sinh viên tính toán khung không gian tiến hành thiết kế khung theo trình tự 

sau: 

1. Giới thiệu, mô tả về kết cấu khung; 

2. Sơ bộ xác định kích thước tiết diện của các cấu kiện và chọn vật liệu; 

3. Lập sơ đồ tính toán khung không gian, sơ đồ nút, phần tử;  

4. Xác định các loại tải trọng tác dụng lên kết cấu, thiết lập các trường hợp tải trọng 

tác dụng: 

+ Tĩnh tải (TT) 

+ Năm trường hợp chất tải: hoạt tải đứng xếp theo kiểu cách tầng cách nhịp theo 

phương ngang và cách tầng cách nhịp theo phương dọc và trường hợp chất hoạt tải lên 

toàn bộ sàn (HT1X, HT2X, HT3Y, HT4Y, HT);  

+ Bốn trường hợp hoạt tải gió (GX, GXX, GY, GYY);  

5. Tính toán nội lực và tổ hợp nội lực (tính nội lực các trường hợp tải trọng; xuất ra 

file định dạng Excel, tổ hợp nội lực theo bảng tính Excel được lập trình sẵn, in file nội 

lực và tổ hợp nội lực); 

6. Tính toán tiết diện bê tông cốt thép (sử dụng phần mềm tính kết cấu hoặc sử dụng 

bảng tính toán tiết diện Excel đã được lập trình sẵn, trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 5574:2012). Tính cho một khung ngang do GVHD chỉ định; 

7. Thiết kế chi tiết và thể hiện bản vẽ khung bêtông cốt thép. 

Chƣơng 6. Thiết kế bể nƣớc mái (có thể chọn thêm) 

Thiết kế theo trình tự sau đây: 

1. Chọn thể tích hồ nước mái; 

2. Vị trí và các kích thước chính hồ nước mái: vẽ bản vẽ thể hiện sơ đồ vị trí mặt 

bằng và cao trình đặt hồ nước, thể hiện các kích thước chính của hồ nước, chỉ rõ và đặt 

tên các cấu kiện sẽ thiết kế (bản nắp, bản đáy, bản thành, dầm, cột đỡ hồ nước); 

3. Chọn chiều dày bản nắp, bản đáy, bản thành, chọn tiết diện dầm và cột; 

4. Tính toán bản nắp; 

5. Tính toán bản thành, phải kiểm tra nứt; 

6. Tính toán bản đáy, phải kiểm tra nứt; 

7. Tính toán dầm nắp (dầm nắp luôn luôn phải có để có thể tính nội lực của bản 

thành và bản nắp như hai cấu kiện chịu lực độc lập nhau); 
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8. Tính toán dầm đáy: sơ đồ tính, tải trọng, biểu đồ nội lực, tính thép, chọn thép, hàm 

lượng cốt thép, kiểm tra độ võng. 

Chƣơng 7. Tính toán thiết kế vách cứng bêtông cốt thép (sinh viên nghiên cứu sâu) 

Trình tự thiết kế: 

1. Xác định vách cứng thiết kế; 

2. Chọn nội lực lớn nhất tương ứng với các trường hợp tổ hợp: Pmax, V2max, V3max, 

M2max, M3max; 

3. Tính toán khả năng chịu lực uốn nén của vách theo các phương pháp sau: 

- Phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi; 

- Phương pháp giả thiết vùng biên chịu mô men; 

- Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác N - M; 

4. Tính toán hoặc kiểm tra khả năng chịu lực cắt của vách; 

5. Chọn và bố trí cốt thép theo tính toán và yêu cầu cấu tạo. 

14.2.2. Phƣơng án kết cấu phụ 30%: số bản vẽ từ 45 bản A1 

14.2.2.1. Nhiệm vụ được giao 

- Trên cơ sở hồ sơ thiết kế kiến trúc, mỗi sinh viên tính và lập một hồ sơ thiết kế các 

kết cấu chịu lực chính cho công trình (chiếm tỷ lệ 30% đồ án tốt nghiệp). 

- Mỗi sinh viên được giao nhiệm vụ theo nội dung: 

+ Xác định sơ bộ chiều dày các ô sàn và tiết diện cột, dầm khung, dầm dọc các 

tầng và được thể hiện trên mặt bằng; 

+ Tính toán thiết kế 1 khung phẳng bêtông cốt thép hoặc khung không gian bêtông 

cốt thép; 

+ Tính toán 12 cấu kiện: sàn, dầm dọc, cầu thang, vách cứng... 

14.2.2.2. Nội dung chi tiết 

Giống như phần 14.2.1.2: chỉ trình bày các chương 1, chương 5, và chương 2 hoặc 

chương 3, 4, 6. 

14.3. Phần 3 – Phần nền móng 10%: số bản vẽ khổ giấy A1  1 

14.3.1. Nhiệm vụ được giao 

Tính toán thiết kế 1 đến 2 phương án móng cho khung đã tính kết cấu. 

14.3.2. Nội dung chi tiết 

Chƣơng 1. Điều kiện địa chất công trình 

1. Địa tầng (Vẽ mặt cắt địa chất); 

2. Đánh giá điều kiện địa chất công trình; 

3. Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn. 

Chƣơng 2. Lựa chọn giải pháp móng 

1. Giải pháp móng nông (móng đơn, móng băng, móng bè trên nền đất thiên nhiên 

hoặc nền gia cố); 

2. Giải pháp móng sâu (cọc BTCT, cọc khoan nhồi,…). 

Chƣơng 3. Phƣơng án móng nông 

1. Lựa chọn tổ hợp tải trọng để tính toán móng; 



13 

 

2. Thiết kế móng điển hình: 

2.1. Chọn sơ bộ kích thước móng; 

2.2. Xác định sức chịu tải của đất nền; 

2.3. Kiểm tra điều kiện làm việc của móng; 

2.4. Kiểm tra điều kiện biến dạng; 

2.5. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng; 

2.6. Tính toán cốt thép móng; 

2.7. Bố trí cốt thép móng. 

Chƣơng 4. Phƣơng án thiết kế móng cọc bê tông cốt thép 

Thiết kế theo trình tự sau đây: 

1. Lựa chọn tổ hợp tải trọng để tính toán móng; 

2. Chọn phương án móng: móng cọc đóng, ép, cọc khoan nhồi; 

3. Chọn chiều sâu chôn đài móng; 

4. Chọn sơ bộ các chỉ tiêu cọc đơn : chiều dài, tiết diện, thép dọc, bê tông cọc… 

5. Xác định sức chịu tải cọc đơn; 

6. Tính toán số cọc và bố trí cọc trong đài; 

7. Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn: 

- Kiểm tra tải trọng tác dụng lên đầu cọc; 

- Kiểm tra tải tác dụng theo nhóm cọc; 

- Kiểm tra điều kiện ổn định nền dưới mũi cọc; 

- Tính toán lún cho móng cọc; 

Chú ý: Nếu tính 2 móng cho khung thì phải kiểm tra độ lún lệch giữa 2 móng. 

- Kiểm tra quá trình cẩu, dựng cọc (trong cọc đóng). 

8. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc: 

- Chọn chiều cao đài cọc theo điều kiện xuyên thủng; 

- Tính thép cho đài cọc. 

14.4. Phần 4 – Phần thi công 

30% Khối lƣợng 

 
50% Khối lƣợng 

Nhà cao tầng có tầng hầm 

50% Khối lƣợng 

Nhà cao tầng không có tầng 

hầm 

- Số lƣợng: 34 bản vẽ A1 

và 1 bản vẽ A0; 

+ Kỹ thuật thi công: 3-4 bản 

vẽ A1; 

+ Tiến độ thi công : 1 bản 

A0 

- Nội dung: Biện pháp kỹ 

thuật thi công kết cấu điển 

hình. 

1. Giác móng công trình 

2. Thi công cọc 

3. Thi công BTCT đài móng 

- Số lƣợng: 710 bản vẽ A1; 

+ Kỹ thuật thi công : 57  

bản vẽ A1; 

+ Tiến độ thi công : 1 bản A0 

+ Tổng mặt bằng : 1 bản A1. 

- Nội dung: Biện  pháp  kỹ  

thuật  thi  công toàn bộ kết 

cấu chính và Tổ chức thi 

công công trình. 

1. Định vị công trình. 

2. Đào đất thi công móng.  

3. Giác móng công trình. 

- Số lƣợng: 710 bản vẽ A1; 

+ Kỹ thuật thi công : 57  

bản vẽ A1; 

+ Tiến độ thi công : 1 bản A0 

+ Tổng mặt bằng : 1 bản A1. 

- Nội dung: Biện  pháp  kỹ  

thuật  thi  công toàn bộ kết 

cấu chính và Tổ chức thi 

công công trình 

1. Định vị công trình 

2. Đào đất thi công móng.  

3. Giác móng công trình. 
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4. Thi công cột, tường  tầng  

điển hình. (chọn 1 loại VK) 

5. Thi công dầm sàn tầng 

điển hình. (chọn 1 loại VK) 

6. Lập tiến độ thi công phần 

thân công trình.  

7. An toàn lao động. 

Tùy thuộc vào qui mô tính 

chất công trình, sinh viên 

được giao nhiệm vụ phù 

hợp, thể hiện số lượng bản 

vẽ thuyết minh theo nội 

dung được giao. 
 

4. Thi công cọc. 

5. Thi công phần hầm:  

- Thi công tường vây, tường 

barrette. 

- Thi công theo phương 

pháp topdown 

- Tính toán hệ thanh giằng, 

cột chống cho tường 

6. Thi công đài cọc, giằng 

đài cọc. 

7. Thi công giằng móng 

8. Thi công cột, tường  tầng  

điển hình. 

9. Thi công dầm, sàn tầng 

điển hình. 

10. Lập tiến độ thi công  1 

công trình.  

11. An toàn lao động. 

Tùy thuộc vào qui mô tính 

chất công trình, sinh viên 

được giao từ 8-9 nội dung 

nêu trên, thể hiện số lượng 

bản vẽ thuyết minh theo nội 

dung được giao. 

 

4. Thi công cọc. 

5. Thi công móng, đài cọc, 

giằng đài cọc. 

6. Thi công giằng móng 

7. Thi công cột, tường  tầng  

điển hình. (chọn 2 loại VK) 

8. Thi công dầm sàn tầng 

điển hình. (chọn 2 loại VK 

bắt buộc) 

 Chọn 2 phƣơng án thi 

công ván khuôn (Ván 

khuôn sắt cột chống đơn, 

ván khuôn sắt  trụ giáo Pal; 

Ván khuôn nhựa cột chống 

đơn, ván khuôn nhựa trụ 

giáo Pal) 

9. Thi công các công tác 

khác: Bể nước mái, bể nước 

ngầm, thi công mái, Xây 

tường,  đóng trần, hoàn thiện  

. . .  

10. Lập kế hoạch tiến độ thi 

công 1 công trình. 

11. Lập tổng mặt bằng. 

12. An toàn lao động. 

Tùy thuộc vào qui mô tính 

chất công trình, sinh viên 

được giao từ 8-9 nội dung 

nêu trên, thể hiện số lượng 

bản vẽ thuyết minh theo nội 

dung được giao. 

 

Những nội dung cần thể hiện trên bản vẽ và thuyết minh: 

1. Định vị công trình: Định vị công trình theo tổng mặt bằng (MB) như trong hồ sơ, 

hoặc giả định  tổng MB, tỉ lệ 1/250-1/500;  

2. Đào đất thi công móng: MB đào đất, sơ đồ di chuyển máy đào, vị trí máy đứng, 

bán kính đào, bãi tập kết đất, phân đợt đào; mặt cắt ngang, cắt dọc hố đào;  . . . 

3. MB giác móng công trình: vị trí, kích thước móng, cọc ngựa, dây căng . .  

4. Thi công cọc:  

Cọc ép: MB ép cọc, MB bố trí cọc, vị trí máy ép, vị trí tập kết cọc, máy cẩu cọc, sơ 

đồ ép cọc, bãi đúc cọc, trình tự ép cọc; 

Cọc đóng: MB đóng cọc, vị trí máy đóng cọc , vị trí tập kết cọc, bãi đúc cọc, sơ đồ 

đóng cọc…; 

Cọc nhồi: Sơ đồ, trình tự khoan cọc, trình tự 10 bước thi công cọc, chi tiết cọc, ống 

đổ, ống siêu âm, máy thi công khoan cọc…  
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5. Thi công phần hầm:  

- Thi công tường vây, tường barrette: Mặt bằng thi công, trình tự thi công tường, 

các bước thi công; 

- Thi công theo phương pháp topdown: trình tự các bước thi công topdown; 

- Tính toán hệ thanh giằng, cột chống cho tường: Sơ đồ tính toán cột chống, mô 

hình hệ cây chống, tính lực dọc tác dụng lên. 

6. Thi công đài cọc, giằng đài cọc. 

Mặt bằng thi công đài cọc: Thi công ván khuôn, Bêtông (BT) đệm, cốt thép, bê 

tông đài giằng cọc, sàn công tác, vị trí tập kết vật liệu cát, đá, nước…; Mặt cắt dọc, mặt 

cắt ngang, chi tiết . . . 

7. Thi công giằng móng: MB thi công giằng móng (3-5 trục, tỉ lệ 1-/50; 1/20); Mặt 

cắt dầm. . . . 

8. Thi công cột, tường  tầng  điển hình: 

Cột: Mặt bằng thi công cột (3-5 trục, tỉ lệ 1/50-1/25), mắt cắt dọc, mặt cắt ngang ( 

1/50-1/20), chi tiết cột; 

Tường, vách: Mặt bằng , mắt cắt dọc, mặt cắt ngang, chi tiết ( tỉ lệ 1/50-1/20). 

9. Thi công dầm, sàn tầng điển hình: 

Mặt bằng: Thi công bê tông, thi công cốt thép, ván khuôn, đà đỡ, cột chống; tỉ lệ 

1/100;   

Mắt cắt dọc, mặt cắt ngang: tỉ lệ 1/20, 1/25;  chi tiết dầm chính, dầm phụ, chi tiết 

khác. 

10. Lập tiến độ thi công  1 công trình: Tính toán khối lượng theo yêu cầu (dự toán 

hoặc tính lại khối lượng); tính số công thợ, lập bảng điều tiến độ, vẽ biểu đồi nhân lực, 

biểu đồ khối lương. 

11. Lập tổng mặt bằng: Bố trí kho bãi, đường vận chuyển, nhà tạm, cấp điện, cấp 

nước. 

12. An toàn lao động: Lập biện pháp an toàn thi công các công tác được giao. 

T/M KHOA XÂY DỰNG 

Trƣởng Khoa Xây dựng 

 

 

Huỳnh Quốc Hùng 


